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sar kall ta, köl té sze té ben is hang sú lyos uta lá so kat ta lá lunk a 
tör té nel mi sors ese mé nyek re.

„ti lép te tek, akik lo bo gó tá jak ere jét,
pu ha sá gát pisz kos sakk táb la ként hord já tok ide ge i tek ben,
a va gon rá csai ha lá lo tok ban sem en ged ték oly kö zel,
hogy vis  sza árad has son, ahol meg szü le tett, sze me tek be”

(Éj fé li kör me net)
.
A klas  szi kus né met lí ra nagy jai, Hölderlin, Goe the, 

Ril ke lí rá já nak ha tá sa ver se i nek rit mi ká já ban, „zengeze-
tében”, mon dat szer kesz té sé ben van ész re ve he tõ mó don 
je len. A né met nyelv szó ren di sé gé re uta ló meg fo gal ma zás 
egy szer smind a gon dol ko dás nak is for mát ad. A meg bon-
tott (sõt ron tott) szó rend le he tõ vé te szi bi zo nyos tar tal mak 
ki eme lé sét és el ha tá ro lá sát, a kon cent rált fi gye lem ki kény-
sze rí té sé vel ala po sabb ér tel me zést kí ván meg az ol va só tól. 
A szö ve gek ös  sze tett fo gal mi sá ga is erõ sen meg ter he li a 
szö ve ge ket, még sem csök ken ti azok lí ra i sá gát. 

A né met kul tú ra mel lett per sze sok egyéb volt meg ter-
mé ke nyí tõ ha tás sal köl té sze té re. A ke resz tény szel le mi ség 
alap ve tõ en ha tá roz za meg a ver sek ér ték vi lá gát. A hit, az 
örök ér té kek ér vé nyes sé gé be ve tett bi za lom, a vi lág sor sá-
ért va ló ag gó dás a je len ko ri val lá sos köl té szet leg szebb 
da rab ja it vet te ti pa pír ra. A Ró zsa fes tõ gaz dag mo tí vum kész-
le te is ér tel mez he tet len a ke resz tény szim bo li ka nél kül. A 
ró zsa mint az égi és föl di sze re lem jel ké pe, il let ve Jé zus, 
a ró zsa fes tõ alak ja fe je zi ki a két, egy más tól el sza kadt 
vi lág új bó li ös  sze kap cso lá sá nak igé nyét. A hi tet len ség, a 
pers pek tí va vesz tés, a lé te zés egye te mes sé gé nek el fe lej té se 
a szö ve gek tö re de zett sé gé ben, az idõ sí kok vál to ga tá sá ban, 
a linearitás meg bon tá sá ban is ki fe je zõ dik. Az ér té kek ab szo-
lút ér vé nyes sé gé nek, a teodícea igaz sá gá nak re mé lé se mel-
lett ugyan ak kor ke mény, kri ti kus han got is meg tud üt ni, és 
a fe le lõs ség vál la lás mo rá lis gesz tu sai mel lett a va ló ság gal 
va ló szám ve tés tõl sem ri ad vis  sza.

„örök lét gyap jú uj ja: itt lel künk ki fej tik –
tél jön, a le nyak lot tat új já köt nék.
Új lesz vagy sem; s me le gít, se job ban, se más képp.
Meg ér zik manap a kor holt szá lát raj ta a ju hok,
s nem kí ván koz nak a tér ded hez; kész sé ge sen
súnyik vis  sza a fal ba két pat kány a hol das ho mály ban.” 

[Querela pa cis (2)]
 
Az evi lá gi és transz cen dens szfé ra egy be kap cso lá sá nak 

igé nye a Hí rek Ár gyé lus nak cí mû kö tet tõl kezd ve vá lik 
egy re nyil ván va ló bbá. A tár gyi-ér zé ki vi lág ké pei gon do la ti 
tar tal mak kal te lí tõd nek, a bib li ai, nép me sei, az eu ró pai és 
ma gyar köl té sze ti ha gyo mány mo tí vu ma i ból szár maz nak 
olyan ál lan dó an vis  sza té rõ szim bó lu mok, mint a min dent 
el ta ka ró ha zug sá got és a nyu gal mat egy szer re jel ké pe zõ hó, 
amely a Hoz zánk a hó ba goly cí mû vers mi ti kus alak já ban 
tes tet is ölt; vagy a pa rázs, fû szál és még so rol hat nánk. 
Jel lem zõ a táj nyel vi ki fe je zé sek, ar cha iz mu sok hasz ná la ta 
is. „Föl száll nak / láttamra a ga lam bok, meg sem reb bent ve 
gon do la tom. Hasz nom ra még így / fog ha tom. Iz mom nincs, 
lúgozott gyö pöm fod ra in túl a ka szát emel jem. Ír hat nám 
le ve le i ket, fi a ik job ban ékez nek ná lam. Sok fé le sé gem jóíze 
szét tört, / tö re de zik föl bóta el mém mel el fon  nyad va más 
üze ne te.” [Hí rek Ár gyé lus nak (21)]

Az an tik vi tás, a folk lór, a mo dern, sõt a kor társ mû vé szet 
fo lya ma tos pár be széd ben van az élet mû ben. Nyi tott sá gá ra 

„Szent ület van”
(Ka lász Már ton Ös  szes ver se)

„Min den kis rés ar ra va ló,
hogy ki búj junk raj ta; a tá gas me zõ nek
kön  nyû zöld je it bol dog gá ne vel ni” (Fû)

Sem mi sem egy sze rû an  nyi ra, hogy ön ma gá tól ér te tõ dõ-
nek tart suk. Moz za na tok, ár nya la tok, át tû né sek, min den fé le 
vo nat ko zá sok irá nyít ják te kin te tün ket, von za nak fel tá ran dó 
ös  sze füg gé sek fe lé. A hét köz na pi ság ban leg alább an  nyi 
rá cso dál koz ni va ló rej lik, mint az élet ki tün te tett pil la na ta i-
ban. Ahogy te kin te tün ket lent rõl fel fe lé, majd vis  sza fe lé hor-
doz zuk, a lét rej tett szö ve dé ké nek egy szá la men tén elõbb 
fel fejt he tõ nek tû nik az egész, majd rá jö vünk, az is ma rad; 
örök fel adat. Min den, ami van, lát ha tó és lát ha tat lan; és még 
a köl té szet sem ké pes ar ra, hogy vég ér vé nye sen ös  sze kös se 
az ér zé kek kel fel fog ha tót az zal, ami az ér zé kek elõl el van 
zár va. De meg pró bál hat ja, és amíg mind két vi lág ban idõ zik, 
ide ig le nes át já rót ácsol hat, kö zös nyel vet ta lál hat az anya gi 
és a transz cen dens va ló ság ki fe je zé sé re. A tá vol sá got azon-
ban a vers csak le csök kent he ti, ka put nyit hat, de az ol va só ra 
kell bíz nia, be lép-e raj ta, és fõ leg, hogy nyit va hagy ja-e. 

Amíg Ka lász Már ton ver se it ol vas suk, „szent ület van”. 
A több mint fél év szá za dos köl tõi pá lya egy kö tet be gyûj-
tött da rab jai nem csak az egye te mes köl té szet bõl me rí te nek 
(hogy az tán oda is tar toz za nak): a lé te zés egye te mes szfé-
rá ját fog ják át. Az egy mást kö ve tõ kö te tek kon cent ri ku san 
bõ vü lõ élet mû rõl ta nús kod nak, a lá tó szög egy re tá gul, a 
né zés irány azon ban ál lan dó ma rad. El sõ kö te te i ben (Haj-
na li sze ke rek, Rap szó di ánk éva da) ugyan még a re a liz mus, 
az élet kép sze rû, le író jel le gû vers al ko tá si mód szer jel lem zi, 
de az élet mû vet vis  sza fe lé ol vas va ki de rül, hogy mind ez 
elõ ké szü let volt tá gabb pers pek tí vák meg nyi tá sá hoz. Az 
ob jek tív, le író nyelv meg ha la dá sa a tar tal mak gon do la ti sík-
ra eme lé sét, egy át fo gó szel le mi ho ri zont meg nyi tá sát tet te 
le he tõ vé. Mind ez azon ban nem je len tet te a mik ro vi lág, a 
sze mé lyes ség fel szá mo lá sát. A gye rek kor, a ter mé sze ti kör-
nye zet, a meg élt tör té ne lem ké pei egy re in kább a ref le xi ók 
alap já ul szol gál nak; vi szo nyu lá si és vis  sza nyú lá si le he tõ-
sé gek egy ál ta lá no sabb va ló ság ta pasz ta lat, vi lág él mény 
meg je le ní tésé hez.

Ka lász lí rá já nak dif fe ren ci á ló dá sa, mé lyü lé se és emel-
ke dé se a szö ve gek tö mö reb bé, szag ga tot tab bá vá lá sát 
ered mé nyez te. A sa já tos szó ren di ség, ar cha iz mu sok, neo-
lo giz mu sok, intertextusok hasz ná la ta sa já tos sá, más sal 
ös  sze té veszt he tet len né te szik vers be szé dét. A hi á nyos 
mon dat szer kesz tés, az el ha gyott, ké sõbb új ra fel vett gon do-
lat szá lak egy szer re ké pe zik le a hu sza dik szá zad és je len ko-
runk tö re dé kes vi lág lá tá sát és a sok fe lõl épít ke zés igé nyét. 
Ver se i ben ha tal mas men  nyi sé gû mû velt ség anyag szin te ti zá-
ló dik. Az egyes kul tú ra ele mek amel lett, hogy jel zik a szer zõ 
tá jé ko zó dá si irá nya it, az iden ti tást meg ha tá ro zó ér té kek és 
esz mék ös  sze füg gés -rend sze ré re is rá vi lá gí ta nak. 

Ka lász Már ton köl té sze té re sváb szár ma zá sa, ne vel te té-
se okán a né met nyel vû kul tú ra rend kí vül meg ter mé ke nyí tõ 
ha tás sal van. Csak ti zen négy éve sen, er dé lyi be ván dor lók-
tól ta nult meg ma gya rul, mind vé gig ma gyar köl tõ nek vall ja 
ma gát, ver se i nek né met nyel vû ven dég szö ve gei, aján lá sai, 
mo tí vu mai ugyan ak kor tük rö zik iden ti tá sát nagy ban meg ha-
tá ro zó ori en tá ci ó ját. A má so dik vi lág há bo rú, a ki te le pí té sek 
ta pasz ta la ta nem csak a Té li bá rány cí mû re gény meg írá sá ra 
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ékes bi zo nyí ték, hogy Ka lász mû for dí tó ként is je len tõs mun-
kás ság gal ren del ke zik, és gyak ran az ál ta la for dí tott, fõ leg 
né met szer zõk (pl. Christoph Meckel) mel lett pél dá ul a 
len gyel köl tõ nõ Symborska, vagy Zbigniew Her bert egy-
egy so rát hasz nál ja mot tó ként, de épp úgy jel lem zõ, hogy 
ma gyar köl tõk nek, ba rá tok nak ajánl egy-egy ver set. Így fér 
el egy más tár sa sá gá ban Paul Celan és Tûz Ta más, Jakob 
Böhme és Nagy Gás pár. Élõ kap cso lat van a múlt és a je len 
kö zött, szel le mi ho ri zont já ban szer ve sen egye sül a lé te zés 
fag ga tá sá nak, meg ér té sé nek ta pasz ta la ta. 

A vers for mák te kin te té ben is meg fi gyel he tõ egy 
sa já tos ala ku lás tör té net. A né pi es for má kat, a dalt, az 
élet ké pet, az el be szé lõ köl te ményt fel vált ja a rap szó dia 
(pl. A szö kött ló elé gi á ja), majd a klas  szi kus for mák kal 
kezd kí sér le tez ni. A Vi o la d’amour cí mû kö tet Ba las si-
stró fák ban meg írt száz ver sét a szo nett-for ma kü lön bö-
zõ vál to za tai kö vet ték, majd egy re in kább fel la zí tot ta a 
ha gyo má nyos for mák ke re te it. A szabadversessé ala kí tott 
ti zen négy so ro sok ban sa já tos tör vény sze rû sé gek mû köd-
nek, ro ko nít ha tó vá té ve eze ket a Hölderlin him nu sza i val, 
Ril ke elé gi á i val. A ver sek át jár ha tó vá vál nak, a köz be ve-
té sek, elõ re-, hát ra uta lá sok a kö te tek egé szét, az élet mû-
vet, sõt ma gát a ha gyo mányt moz gat ják, ál lít ják újabb 
és újabb ös  sze füg gés- rend szer be, meg mér ve min dent az 
örök ké va ló ság fe lõl. 

Ka lász ha gyo mány ke ze lé sé hez kö ze lít he tünk a tör té ne-
lem szem lé le te fe lõl is, amely ben a ke resz tény eszkatologi-
kus fel fo gás vi tat ko zik a transz cen den tá lis ide a liz mus sal, 
az ir ra ci o na liz mus sal, il let ve a ma te ri a lis ta vi lág kép pel. A 
meg vál tás, a vég idõ fe lõl szem lélt tör té ne lem (eszkatoló-
gia–apokaliptika) gon do la ta, az ide a liz mus bel sõ ön-apo ka-
lip szi se, il let ve az ir ra ci o na liz mus pes  szi miz mu sa – mi sze-
rint a tör té nel met vis  sza fej lõ dés, fo lya ma tos tor zu lás 
jel lem zi – épp úgy meg je le nik a ver sek ben, mint a sar ká ból 
ki for dult, el ide ge ne dett vi lág ér ték vesz tett sé ge, vég le ges 
el tá vo lo dá sa az is te ni szfé rá tól. 

„So ha nem ott lett, amint le he tett,
s vál tó gon do la tunk – rég tú szo kon fa gyott kö vek,
szo ron gó kút ba né zés ez. Vét len, ha föl fe lé, s ha Õ,
ma ga kút já ból – ké pünk re le néz? Csak a szel lem

[ko rong ja kö ve ti
más ra ké tes te kin te tünk. Szó ura s nincs – mi ért
kell lánc ként, alánk tûr nünk, ül ve: bûn, érv-tu da tunk.” 

[Van Gogh kert je (egy nap)]

Az újabb ver sek ben, ame lyek a Vesz te sé gek cik lus cí met 
kap ták a kö tet ben, leg in kább a ki áb rán dult ság, a hi á ba va ló-
ság, az ag gó dás ér zé se do mi nál, mi köz ben a ha lál el ke rül he-
tet len sé gé vel is szá mot vet. Az utób bi kö tet re is jel lem zõ 
tra gi kus és ese ten ként iro ni kus hang vé te lû szö ve gek a vesz-
té be tar tó vi lág ról úgy mon da nak ér ték íté le tet, hogy köz ben 
fel-fel vil lant ják az em be ri ség ál tal fel nem is mert, be jár ni 
nem kí vánt, meg ol dást je len tõ utat. A csak re me ket épí tõ 
kül sõ vi lág gal a bel sõ vi lág, a vers egy szer re va lós és ha mis 
me ne dé két he lye zi szem be:

„A köl tõk nem tud ják, ma e sö tét ség,
 De tud nák, s túl eny hí te nék” 

[Lét igény (Ro mánc)]
 
Ugyan ak kor a köl té szet társadalomátalakító ha tá sá nak, 

le he tõ sé ge i nek elég te len sé gét el szen ved ve még is hi tet tesz 

Szó val és nél kül
(Gyõ ri Lász ló: A szó ár nyé ka)

„Amit gon do lok, ki tá rom / sar kig, csi ko rog, / egy más 
sar ka ta po sás sal / jön nek-men nek raj ta ál tal / ava tat la nok.” 
Gyõ ri Lász ló pró zai mû vei után is mét ver sek kel je lent ke zik, 
az el múlt idõ szak köl te mé nye it kom po nál ta egy egy sé ges 
kö tet té. Bár az egyes ver sek már meg je len tek kü lön bö zõ 
iro dal mi fo lyó irat ok ban, úgy gon do lom, hogy a szer zõi 
szán dé kot fi gye lem be vé ve, a kö tet szer ke ze te kü lö nö sen 
nagy je len tõ ség gel bír a meg ér tés fo lya ma tá ban, a köl tõ egy 
újabb irányt ad a be fo ga dás hoz. Te hát ez eset ben már nem 
az vá lik fon tos sá, hogy mit mon da nak szá munk ra az egyes 
ver sek, ha nem a gyûj te mény tel jes sé gé nek meg ér té sé re kell 
tö re ked nünk.

Bár lí rai mû ve ket tar tunk a ke zünk ben, úgy gon do lom, 
a ver sek lé pés rõl lé pés re tör té net té for má lód nak. Ki raj zo-
lód nak ben nük az el fe le dett gyer mek kor ké pei, ame lyek 
hir te len át csap nak a fel nõtt lét ne héz sé ge i nek áb rá zo lá sá ba, 
ez zel te remt ve meg a kö tet han gu la tá nak fe szült sé gét. A 
köl tõ egész élet mû vé re jel lem zõ en a har mó nia meg ta lá lá sá-
ra tö re ke dett: meg te rem te ni a tö ké le tes egyen súlyt az al fa 
és az óme ga, a kez det és a vég, a gyer mek kor és az érett 
kor kö zött. A mû vek ben tet ten ér he tõ idõ szem lé let, a múlt 
és a je len fo lya ma tos vál ta ko zá sa je len tõ sen meg ha tá roz za 
a kö tet alap han gu la tát. „Hogy mi cso da tél jött, én tu dom 
csak ! / Két ség gel, re mén  nyel a vég. / Új ra õsz van. És új ra 
to long nak / azok az oroz va csi bék.” Az idõ ke ze lé sé ben 
pe dig fe les le ges len ne bár mi fé le linearitást ke res ni, a kü lön-
bö zõ em lék ké pek, tör té ne tek nem kro no lo gi kus sor rend ben 
kö ve tik egy mást. Az em lé ke zés fo lya ma tá nak rej té lye nem 
a meg szo kott mó don tá rul fel az ol va só szá má ra: meg foszt ja 
ma gát az idõ korlátaitól. A szer zõ lát szó lag je len ték te len hét-
köz na pi ese mé nye ket idéz fel, a csa lád tag ja it is ugyan ilyen 
hét köz na pi te vé keny sé gek köz ben áb rá zol ja. Mind azo nál tal 
ép pen ezek a je len ték te len nek tû nõ élet ké pek ad ják a kö tet 
in ti mi tá sát, mint ha vers be sze dett nap ló tö re dé ke ket ol vas-
nánk. „In dul tunk: elöl apám, anyám, / mö göt tük én meg a 
fe le sé gem. / Már nem meg szep pen ve, / már nem há bo rog va, 
bé ké sen ban du kol tunk – de bü tál ni.” A ver sek sa já tos sá ga a 
le egy sze rû sí tett, már-már csu pasz nyel ve zet, nyel vi zsong-

amel lett, hogy ér vé nyes al ter na tí vát a ké tel ke dés he lyett a 
hit kí nál hat.

„Azon járj, ame lyik út leg gyöt rel me sebb”? Két lem, vi lág,
Mû vünk pusz tán két ség s új ra hit ment het né to vább –”

(To vább a kút)

Ka lász Már ton köl té sze te a kor társ ma gyar iro da lom 
egyik leg na gyobb tel je sít mé nye, ös  szes ver sé nek ki adá sá-
val egy je len tõs, és még nem le zárt élet mû gaz dag sá gát 
cso dál hat juk. Köl tõi nyel ve, for ma kul tú rá ja, az eu ró pai és 
ma gyar ha gyo mányt meg õr zõ és meg újí tó, a több szö ri új ra-
ol va sás so rán újabb és újabb ér tel me zé se ket le he tõ vé te võ 
vers tar ta lom, a lé te zés egye te mes sé gé be ve tett hi te, em be ri 
mi vol ta mél tán eme li õt a leg in kább meg be csü len dõ szer zõ-
ink kö zé.

(Ma gyar Nap ló, 2009)
Szalai Zsolt
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lõr kö dés nél kül te rem tõ dik meg a ki fi no mult, sze líd iró ni á-
val át ita tott stí lus.

A kö tet el sõ ol va sa ta után egy ér tel mû nek tûn het, hogy 
té má já nak kö zép pont já ban a gyer mek kor és az érett kor 
vi szo nyá nak prob le ma ti ká ja, az idõ fo lyé kony sá ga vagy 
egy eset le ges élet tör té net áll. Bár Gyõ ri Lász ló meg an  nyi 
em lék ké pet, élet ké pet vo nul tat fel, a be fo ga dó hely ze te 
kö zel sincs rög zít ve, több fé le mó don is ér tel mez het jük a 
szer zõi in ten ci ó kat. A múlt és a je len fe szült sé ge nem csak 
a lí rai én min den na pi éle té ben bon ta ko zik ki, ha nem kör-
vo na laz za ed di gi élet mû vét is: a kö tet egé szét egy faj ta ars 
po e ti ca ként is ér tel mez het jük. A gyer mek kor, a min den ko ri 
kez det egy faj ta iden ti tás tu da tot je lent, gyö ke re ink is me-
re tét és elõ de ink min den ko ri tisz te le tét. Eh hez ha son ló an 
ra gasz ko dik a ma gyar iro dal mi ha gyo má nyok hoz is: „Két 
köl tõ re hall gat tam iga zán / fi a ta lon: Il  lyés re, Jó zsef At ti lá-
ra, / Úgy ír ni, ahogy õk: a jó zan és a drá ga. / Ez ezért, az 
meg azért a ha zám.” A meg is me rés út ján el en ged he tet len a 
múlt meg ér té se, meg kell ér te nünk, hon nan jöt tünk ah hoz, 
hogy tud juk, mer re tar tunk. Gyõ ri Lász ló elõ dei nem csak 
a kö tet bõl meg is mert apa és anya alak jai, ha nem a ma gyar 
iro da lom tör té net leg na gyobb köl tõi is, akik, mint egy gye-
rek nek, a köl tõ nek is irányt mu tat tak. De mi tör té nik a 
gond ta lan gyer mek kor vé gén? Fel nõt té kell vál nunk? Úgy 
gon do lom, a kö tet ben épp az a leg iz gal ma sabb, hogy a köl-
tõ nek eze ket a kér dé se ket még csak kö rül sem kell jár nia. 
Egy le tûnt kor után a 21. szá zad dal kell szem be sül nünk. Fel-
nõt té kell vál nunk. Úgy gon do lom, hogy az örök har mó ni á-
ra tö rek võ szer zõ köl tõi út já ban is meg ta lál ta múlt és je len 
egyen sú lyát. A ma gyar iro dal mi ha gyo má nyok kö ve té sén 
túl meg ta lál ta sa ját modernitását, egyé ni po é ti kai út ját. A 
kö tet ben vis  sza-vis  szaté rõ jár da mo tí vu mot a köl tõi út ke re-
sés szim bó lu ma ként is ér tel mez het jük: aho gyan a múlt ból 
el jut a jö võ be, hol bo tor kál va, hol kön  nye den lép ked ve. 
A mo dern iro da lom sa já tos sá ga pe dig a nyelv prob le ma-
ti ká já ban, ki fe je zõ e re jé ben rej lik. Van nak-e a nyelv nek 
korlátai? A köl tõ hasz nál ja a nyel vet, vagy ép pen for dít va, 
a nyelv hasz nál ja a köl tõt? A gyûj te mény rej té lyes cí mé vel 
kap cso lat ban akár még to vább is fo koz hat juk a fel me rü lõ 
kér dé se ket. „Ahogy a ré szem, úgy élek egé szen, / te tõ tõl tal-
pig nyu god tan. / Ír, aki ír hat, nem sért a pa pír lap, / de a szó 
ár nyé ka bos  szant” – hang zik az emblematikus mon dat a nyi-
tó vers ben, és azon nal gon dol ko dás ra kész tet. Gyõ ri Lász ló 
szá má ra a nyelv nem pusz tán esz köz, ha nem té ma is, hi szen 
a sza va kon ke resz tül lé te zik. A szó az egyet len biz tos pont 
a köl tõi lét ben: a múlt, a je len és leg fõ képp a jö võ. Szer-
zõn ket nem csak sa ját élet tör té ne te fog lal koz tat ja, ha nem a 
sza va ké is: „Mi hoz ta? Mi fé le pa tak? / Mi fé le vé kony zu ha-
tag?” A sza vak kö zel sem egy sze rû en meg fejt he tõ je lek. A 
nyelv misztériumának kér dé se tet ten ér he tõ a kö tet ben is: a 
fény he lyett ár nyék, vi lá gos ság he lyett sö tét ség ural ko dik. 
Sten dhal sze rint a sza vak sze re pe, hogy el fed jék gon do la ta-
in kat. Ese tünk ben ez a ki je len tés azt je len te né, hogy a szó 
a tisz tán lá tás fé nye nél kül tart ár nyé kot? A vers gyûj te mény 
épp ezért iz gal mas, in di rekt mó don szem be sí ti ol va só ját 
azok kal a kér dé sek kel, ame lyek már az ol va sás so rán a fe jé-
ben mo tosz kál nak.

Gyõ ri Lász ló köny vét kulcs fon tos sá gú nak tar tom az 
ed di gi élet mû ben, mi vel, bár egy faj ta ös  szeg zés ként is fel-
fog hat juk, egy újabb kez de tet is je lent. A kö tet záróversét, 
A lát vány cím mel, eb bõl a szem pont ból kü lö nö sen ki emel ke-
dõ nek ta lá lom: bár a szer zõi szán dék sze rint itt le zár, akár a 
köl tõ kö vet ke zõ mû vé nek nyi tá nya is le het ne. „Szenny van 

szó ban, szenny van jár dán, / szív ben. / Ó, sza bad ság, hol az 
áb ránd / in nen?” A szer zõ pe dig a múlt és je len szin té zi sé-
vel ta lál ta meg azt az utat, ame lyen to vább ha lad va ér he ti el 
köl tõi ön ma gát. Új utat nyi tott meg, nem csak ön ma gá nak, 
ha nem min den ko ri ol va só já nak is, aki el in dul va raj ta fel tár-
hat ja a mû min den újabb ar cát, a szö veg min den újabb je len-
té sét, még azo kon a bi zo nyos szen  nyes sza va kon túl is.

(Kalligram Ki adó, 2010)
Zsurzsán Ani ta

Ér de mes hor da lék ok
(Háy Já nos: Egy más hoz tar to zók)

Van nak az írói lét nek olyan hor da lé kai, ame lyek nem 
il leszt he tõk be az élet mû be a klas  szi kus könyv pi a ci for-
mák, mû faj ok (ver ses kö tet, no vel lás kö tet, re gény) kö zé, 
még is hoz zá tar toz nak az írói ön ki fe je zés hez, és va la mi lyen 
mó don ke re sik he lyü ket. Van nak dol gok, amik rõl ír ni kell, 
de nem ír ha tók meg vers ben, drá má ban, no vel lá ban. Háy 
Já nos Egy más hoz tar to zók cí mû kö te te ilyen da ra bok ból áll, 
kon cep ci ó zu sabb pró za kö te te i be nem be ágyaz ha tó ki sebb 
no vel lák, tár cák, szub jek tív miniesszék, val lo má sos írá sok. 
Kri ti kus meg kö ze lí tés ben a kö tet leg na gyobb tét je az, hogy 
meg gyõz zön ben nün ket, nem a ki adó gaz da sá gi ér de ke it 
szol gál ja az al kal mi fel ké ré sek re írott vagy ép pen eled dig 
fi ók ban vá ra ko zó kis pró zák ös  sze ge reb lyé zé se egy olyan 
kö tet té, amely ki töl ti az olyan kö te tek kö zöt ti ûrt, mint a 
le hen ger lõ A gye rek cí mû re gény, vagy leg újabb ver ses kö te-
te, az Egy sze rel mes vers tör té ne te. A könyv he te ro ge ni tá sa 
min den kép pen fel ve ti a kér dést, mi ként áll ös  sze egés  szé, 
ki raj zol-e ér té kel he tõ ívet, kö tet té gyú rá sa hoz zá ad-e va la-
mi olyan pluszt, ami in do kolt tá te szi az eg  gyé szer kesz tést, 
vég sõ so ron mi ként lesz nek ezek az írá sok „egy más hoz tar-
to zók”. Az is kér dés per sze, hogy egy ál ta lán szá mon kell-e 
kér nünk ilyes mit je len kö te ten. 

A négy fe je zet, amely be az írá sok so ro lód nak, a Csa lád, 
Iro da lom, Út, Idõ cí me ket vi se li. Az el sõ cik lus da rab jai 
még a szo ro san ér tel me zett szép pró za ka te gó ri á já ba es nek: 
rö vid, önreflexív és önirónikus no vel lács kák ezek a csa lá-
di élet vi szon tag sá ga i nak kö ré bõl. A nyi tó no vel lát (Mért 
ak kor és mért ak ko rát) már is a kö tet egyik leg erõ sebb írá-
sa ként azo no sít hat juk. A ré gi, fa lu si ka rá cso nyok sa já tos 
né zõ pon tú el be szé lé se, és a vi dé ki kis gye rek azon fel is me-
ré se, hogy va la hogy a bu da pes ti gye re kek nek min dig pi cit 
jobb aján dék jut, és elõbb is kap ják meg, rá adá sul na gyobb 
ka rá csony fa alá hoz za a Jé zus ka, egy szer re ala poz za meg a 
cik lust az ál tal, hogy a ké sõb bi da ra bok apa ko rú el be szé lõ je 
(vagy fõ sze rep lõ je) meg mu tat ko zik sa ját gyer mek sé gé ben, 
más fe lõl Háy egyik fon tos té má ját, a „de azért Pes ten jobb” 
só ha já val le ír ha tó vi dé ki komp le xust is meg vil lant ja. Más fe-
lõl már eb ben az írá sá ban szem be ta lál juk ma gun kat a gye rek 
és a fel nõtt kö zöt ti kom mu ni ká ci ós sza ka dék prob lé má já val, 
a gyer mek va ló ban ár tat lan, elõ í té le tek tõl men tes kér dé se i re 
az apák és anyák mind un ta lan za var ba jön nek Háynál, és 
kép te le nek ér tel mes, fel nõtt vá la szo kat ad ni. Míg a fe je zet 
töb bi da rab já ban ezt a hely ze tet iró ni á val ke ze li Háy, eb ben 
a da rab ban ko mor, meg ej tõ han gu la tot ké pes te rem te ni. A 
Fel nõtt nek len ni cí mû írás ban a fe le lõs ség rõl mint a fel-
nõtt ség egyik is mér vé rõl esik szó, a Ha rang völgy ese tén a 
fel nõt ti tu dá lé kos sá got mo so lyog hat juk meg, Az én vá gyam 
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cí mû da rab ban a szte re o tip gye rek–szü lõ-vi tát kö vet he tünk 
nyo mon, hogy ak kor most le gyen-e há zi ál lat vagy sem. A 
Le fe lé dél nek ugyan lát szó lag ar ról szól, mi ként dön ti rom ba 
a gye re kek irán ti kö te les ség a szü lõk ter vét, hogy ket tes ben 
me hes se nek nya ral ni, va ló já ban ar ról be szél, hogy a szü lõ 
min dig szü lõ ma rad, és akár hogy ka pá ló zik, úgy is a gyer me-
ke lesz a leg fon to sabb éle té ben (tu laj don kép pen ugyan ezt 
kö ze lí ti meg más ol dal ról a Szü lõi prog ram cí mû da rab is). 
A le le mé nyes kem pin ge zõk szel le mes kar co lat a stik lik be 
me re ve dett ma gyar csa lád ról, a nya ra lás ti pi ku san ma gyar 
me tó du sa i ról. Jól le het Háy a Mar ci cí mû írá sá ban azt han-
goz tat ja, hogy „men  nyi re nem … ro kon a nem zet le gen dás 
tré fa mes te ré vel”, Ka rin thy Fri gyes sel, ön kén te le nül eszünk-
be jut Ka rin thy ked ves ön iró ni á ja, amel  lyel ön nön atyai 
vagy írói te kin té lyét té páz za a Háyéhoz ha son ló mo dor ban 
és in dít ta tás ból írott ba ga tell je i ben. És bár Háy Já nos ban 
A gye rek tra gi kus szug gesz ti ó val al ko tó szer zõ jét vagy a 
Há zas sá gon in nen és túl ke se rû szar kaz mus sal meg szó la ló 
író ját tisz tel jük, most még is há lá sak va gyunk, hogy hu mo rá-
val él vez he tõ re ke re kí ti le mon da ni va ló ját, de azért a prob lé-
má kat (szü lõ–gye rek vagy szü lõ–szü lõ kö zöt ti fel fo gás be li 
dis  szo nan cia, az öre ge dés kér dé se, hi bá ink be val lá sa stb.) 
nem mis má sol ja el. A fe je zet zá ró Apák is csak lát szó la go-
san (és csak ön ma gá ban ol vas va) kelt he ti azt a be nyo mást, 
hogy lám, a meg nem ér tett kis gye rek bõl is gyer me két meg 
nem ér tõ fel nõtt lesz, azon ban a cik lus ívét kö vet ve (amely 
kü lö nö sen a kö ze pé tõl kezd lep le zet le nül ön élet raj zi jel le-
get öl te ni) sze re tet tel je sebb, ref lek tál tabb kap cso la tot lá tunk 
ki raj zo lód ni el be szé lõ és gyer me kei kö zött, mint ami lyet a 
nyi tó da rab té te le zett. Ma gya rán: igen is van elõ re lé pés, ha 
ap rán ként is, a rossz sé mák szép las san csak ki kop nak.

Az Iro da lom cí mû fe je zet ben azok az írá sok kap tak 
he lyet, ame lyek ben Háy la za, ke re set len mo dor ban oszt ja 
meg az írás sal kap cso la tos ta pasz ta la ta it, meg lá tá sa it. A 
Csak el egy pro fán ha son la ton ke resz tül a pró za ter mé sze-
tét igyek szik meg vi lá gí ta ni a lí rá hoz ké pest, a Tör té ne lem, 
re gény (cí mé bõl ki kö vet kez tet he tõ mó don) a tör té nel mi 
re gény alap prob lé má ját jár ja kö rül, ne ve ze te sen, hogy 
mi tõl tör té nel mi egy re gény, egy ál ta lán, mit ne vez he tünk 
már tör té ne lem nek. A Ró zsa fü zér cí mû etûd mû fa ji és 
mûnemi kér dé se ket vesz szám ba, A Nátriumbenzonát cí mû 
köl te mény há ta pe dig a po é zis mû kö dé sé nek demitizált kis 
pa ra bo lá ja. A Szín ház ba nem a drá ma író ként is el is mert szer-
zõ ágá lá sát be szé li el a szín ház vi lá ga el len, a He te dik Ger-
gely és cim bo rái pe dig so kunk ag gá lya it fo gal maz za meg 
ér tõ mó don a tör té nel mi drá ma di dak ti kus mû fa ja iránt. A 
Légy jó mind ha lá lig szín pad ra al kal ma zá sa so rán az adap-
tá ció prob lé ma kö ré ben szer zett ta pasz ta la ta it A ne vem re 
vesz lek cí mû da rab ban oszt ja meg a szer zõ. A to váb bi-
ak ban ked ves olvasmányélményeirõl, szer zõ i rõl szá mol 
be Háy, a Bovarynéról (aki vel há rom me net ben üt kö zött 
meg), Mik száth- ról és Jó ka i ról, Szorokinról, Szindbádról, 
Cso ko na i ról, Pe tõ fi rõl, Weöres rõl és Sza bó Mag dá ról. Úgy 
kell te kin te nünk eze ket az írá so kat, mint a ra jon gó ol va só 
írá sa it, sem mi író uras pózt nem ta lá lunk ben nük, mint ha 
csak egy asz tal tár sa ság kö ré ben han goz ná nak el Háy Já nos 
lé nyeg lá tó és jó ér te lem ben vé ve szub jek tív ref le xi ói. 

A har ma dik fe je zet az Út cí met kap ta, és (úti)naplókat 
fog lal ma gá ba, ek kép pen a kö tet leg di rek tebb anya ga i val 
ta lál ko zunk itt, erõl te tett fikcionalitásra sem mi szük ség, a 
szö ve gek va ló ban Háyról szól nak, ma gán em be ri mi nõ sé gé-
ben. A Bu da pest cí mû da rab lé nye gé ben Háy 2004-es net-
naplója, amely a Litera.hu-n je lent meg, és a vo nat koz ta tá si 

pon tot, a ki in du ló kö ze get raj zol ja meg. A Ná poly ab ba a 
ke se rû lel ki ál la pot ba en ged be te kin tést, ami kor a „Nyu gat” 
ál tal tel je sen fél re ér tett „ke le ti” író da rab ját a túl fû tött és 
ros  szul ér tel me zett em pá tia he vé ben da ra bok ra cin cál ják és 
vé gül ki he ré lik egy szín há zi fesz ti vá lon. Az Olomutzban 
egy köl té sze ti fesz ti vá lon tett ven dég sze rep lés so rán szer-
zett imp res  szi ó it szel le mes írás ban rög zí ti Háy, az Arany gyû-
rû pe dig egy 1990-ben tör tént egy he tes ki rán du lást ele ve nít 
fel, ame lyen egy kol lé gá já val kö zö sen vett részt (al cím: Egy 
avant gárd köl tõ vel Orosz or szág ban), és va ló ban, a kol lé ga 
mér ték te len ter mé sze te jól re zo nál a bru tá li san mér ték te len 
orosz vi lág ra.

A zá ró cik lus (Idõ) da rab jai (Az idõ föl emelt uj já ról, Egy-
más hoz tar to zók, Az ak tu á lis Ádám, Mar ci, Az asszimiláns) 
az utol só írás tól el te kint ve az idõ ter mé sze té rõl, az idõ mú-
lás ról és Is ten rõl szól nak, hol fi lo zo fi ku san (a Háy-féle 
pro fán böl cse le ti hang nem ben), hol hét köz na pi mó don, de 
min dig egy faj ta ko moly sá gá ban is kön  nyed szar kaz mus sal. 
Az asszimiláns cí mû záródarab pe dig a Háy Já nos egyik 
vis  sza-vis  sza té rõ té má ja ként ér té kel he tõ, és a ko ráb ban 
már em le ge tett kér dés kört jár ja kö rül a vi dé ki szü le té sû 
em ber Bu da pest re köl tö zé sé rõl, a kul tu rá lis sokk ról, a 
Bu da pest–vi dék el len tét rõl és ter mé sze te sen az as  szi mi lá-
ci ó ról. De a fõ vá ros–vi dék el len tét pá ron túl mu ta tó mó don 
az as  szi mi lá ció lé lek ta ná ról ál ta lá nos ság ban is ta nul sá gos 
fel is me ré se ket fo gal maz meg Háy. („Az asszimiláns per sze 
nem vi dé ki, nem ke resz tény, zsi dó, szlo vá ki ai ma gyar, vagy 
egy fe ke te, aki az or vo si után ma radt egy lány mi att, az 
asszimiláns jö het a 13. ke rü let bõl vagy Ko lozs vár ról, ér kez-
het Mis kolc ról Bu da pest re, Bu da pest rõl New York ba, le het-
nek a szü lei ér tel mi sé gi ek, vagy olya nok, akik el hagy ták õt 
gye rek ko rá ban és ne ve lõ ott hon ban nõtt föl. Az asszimiláns 
egyet len át fo gó jel zõ je, hogy kí vül rõl jön […]”)

Meg ér de melt-e ez a cso kor nyi írás egy kü lön kö te tet? 
Nem ta lá lunk az Egy más hoz tar to zók ban olyan írást, amely 
un tat na, ne tán bos  szan ta na, a leg súly ta la nabb da ra bok is a 
Háyra jel lem zõ biz tos kéz zel íród tak, va gyis a ma guk mód-
ján jók. Ha pusz tán prak ti kus szem pont ból néz zük, igen is 
azt kell mon da nunk, ez egy kö tet, egyen le tes szín vo na lú, 
ér de kes és vál to za tos könyv, és ne künk, ol va sók nak szer-
fe lett ké nyel mes, hogy va la ki egy be gyûj töt te szá munk ra 
eze ket a da ra bo kat, hogy egy kéz be fog va mind et, kel le mes 
órá kat tölt hes sünk el ve lük, akár egy le le mé nyes kem pin ge-
zés köz ben.

(Palatinus Ki adó, 2009)
Fal vai Má tyás

Ész re ven ni
a moz du lat lan sá got

(Danyi Zol tán: Pár hu za mok, fla min gó val.
Fe je ze tek egy re gény bõl; Hul lá mok után

a tó si ma tük re. Fe je ze tek)

Danyi Zol tán a Gyü mölcs ver sek után a kö zel múlt ban két 
pró za kö tet tel je lent ke zett. Leg újabb szép iro dal mi szö ve gei 
sé má i kat, esz té ti kai és te o re ti kus alap vo na la i kat te kint ve 
nem tér nek el je len tõ sen a ko ráb bi lí rai szö ve gek tõl. Hi szen 
pró zái a ver sek hez ha son ló an gyak ran meditatív tex tú rát 
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hoz nak lét re, hang sú lyos sze re pet kap ben nük a rend és 
ren de zet len ség prob le ma ti ká ja, a rit mus és a szim met ria kap-
cso la ta. A két pró za gyûj te mény no vel lái az ér zé ki ide ák és 
ta pasz ta la tok áb rá zol ha tó sá gát tematizálják, fõ mo tí vu ma ik 
(áram lás, hul lám zás) sok szor vis  sza té rõ ze nei té mák hoz 
ha son ló an vált ják egy mást. A ze ne i ség em lí té se pe dig eze ket 
a no vel lá kat ol vas va a meg kom po nált ság, szer kesz té si struk-
tú rák, a té mák cik li kus fel buk ka ná sá nak in ven ci ó ja mi att is 
in do kolt fel ve tés le het. A ta pasz ta lás Danyi szö ve ge i nek 
ki emelt él mé nye, mû kö dé sük te re pe el sõ sor ban a lá tás, amely 
hol cél ta lan nak tet szõ né ze lõ dés, hol kon cent rált, na gyon is 
cél el vû meg fi gye lés, hol va ló ban szen ve dé lye sen és tü rel me-
sen kon temp la tív ar chi vá lás for má já ban vá lik a sze rep lõk 
el sõd le ges élet for má já vá. Danyi tör té ne te i nek hõ sei eb ben 
a te o re ti kus és kul túr tör té ne ti as pek tu sa it te kint ve erõs, 
so ka dik re ne szán szát élõ vi lág ban mo zog nak. Bo lyon gá sa ik 
köz ben gyak ran te szik té má juk ká a meg fi gye lõi sze re pek hez 
szo ro san kap cso ló dó mód sze re ket, kö zü lük is el sõ sor ban 
a lá tás fi zi o ló gi á ja iránt ér dek lõd nek. Az ér zé ke lés mód ja 
szá muk ra el sõd le ges lé te zé si mód, a regényfragmentumok-
ként is ol vas ha tó, egy más hoz oly kor szo ro san il lesz ke dõ 
rö vid tör té ne tek ezt a te ma ti kát na gyon át gon dol tan tár ják 
ol va só ik elé. A szem lé lõ dés, bá mész ko dás élet prog ram ja 
eb ben a pró zai vi lág ban a te ó ri á kat iga zol ni aka ró kom men-
tá rok vagy traktátusok ér ve lé si tech ni ká it idé zõ be széd mód. 
Eh hez kap cso ló dik a va ló ban kon temp la tív, rá érõs el be szé lõi 
hang, amely na gyon le las sít ja az ol va sás tem pó ját. A las sí tás, 
la zí tás, kon cent rá lás ha tá ro zott és egyé ni rit must biz to sít a 
szö ve gek nek, az ál ta luk el len õr zött tér ben mo zog va ol va sók 
és szer zõi al te re gók rend kí vül nyu godt tem pó ban jár hat ják 
be együtt a ta pasz ta lás út ját. Danyi Zol tán szép iro dal mi uni-
ver zu má ba, lát hat juk, nem le het egy sze rû en „be ug ra ni”, szö-
ve gei a ren de zett ség és ká osz, tér és idõ, lát ha tó és lát ha tat lan 
ké zen fek võ mó don kí nál ko zó alap vo na la i ról ru gasz kod nak 
el. Az idé zett té mák ál ta lá ban olyan szen zi bi lis, a meg szó la-
lás mód tól na gyon is füg gõ ha tár vo na lon mo zog nak, amely-
ben az ál ta lá no sí tó meg szó la lá sok köz he lyes sé gét a va la mit 
mon dás tól csak mo men tu mok vá laszt ják el. Nem is be szél ve 
ar ról, hogy en nek a ke le ti kul tú rák és fi lo zó fi ák irán ti ér dek-
lõ dés sel meg erõ sí tett esszéisztikus pró zai gon dol ko dás nak a 
té ma újabb re ne szán szá val és az eb bõl ere dõ ol va sói el vá rá-
sok kal is szá mol nia kell. Tud ha tó, hogy az el mél ke dõ meg-
fi gye lés nek eb ben a kul tu rá lis és gon dol ko dói ho ri zont ban 
ki emelt je len tõ sé ge van. A dol gok tö ké le tes ta pasz ta lá sát, 
a szim met ri á ban fel tá ru ló gyö nyö rû sé get kö zép pont ba ál lí tó 
no vel lák esz kö ze ik ként az egy sze rû for má kat, cse lek vé se ket, 
moz gás so ro kat hasz nál ják. Bár sze rep lõ ik egyéb mo ti vá ci ói, 
cél jai, kap cso la tai sok szor tu da to san ho mály ban ma rad nak, 
a har mo ni kus élet te rek ki ala kí tá sá nak vá gyát so ha sem tit kol-
ják. Ez az élet ve ze té si prog ram a Hul lá mok után a tó si ma tük-
re fel üté sé ben, el sõ no vel lá já ban (A hul lá mok után) szé pen 
tematizálódik. Itt a tör té net nar ra tív vál tá sa it a tea szer tar tás 
moz za na tai és kel lé kei ko re og ra fál ják, ahogy a Pár hu za mok, 
fla min gó val egyik da rab ja (Kõ ris, tölgy, ju har) ugyan úgy 
eb ben az at mosz fé rá ban ta lál ja meg a he lyét. A kör for gás, 
áram lás iro dal mi áb rá zo lá sa, az ön ma guk ba zá ró dó tör té ne-
tek és sze man ti kai alak za tok köl té szet té té te le Danyi pró zai 
szö ve ge i nek fon tos tét je. Sze rep lõ it, a dol gok ba alá me rü lõ 
szem lé lõ it gyö nyör köd te ti a lát vány, ahogy a tár gyak „lel-
ké nek” ku ta tá sá ban is gyak ran le lik örö mü ket. El be szé lõi 
kon cent rált fi gyel met kö ve te lõ te vé keny sé ge i vel (tai chi, 
jó ga, fu tás) leg in kább a tö ké le tes sza bad ság él mé nyét ke re-
sik, ak ci ó ik a tes tü ket ural ni, az idõt bir to kol ni vá gyó ala kok 

kí sér le tei. A szim met ri kus alak za tok, élet te rek, köz ér ze tek 
meg szü le té sé nek pil la na tát rög zí tõ szer zõi al te re gók gyak ran 
és kedv vel idõz nek el és lel nek ott hon ra az át me ne tek ben, a 
fle xi bi li tás fá zi sa i ban. A Hul lá mok után a tó si ma tük re cik li-
ku san vis  sza té rõ ké pe a haj nal órá ja, a köz tes ség klas  szi kus, 
a kép zõ mû vé szet ben ha tá ro zott je gyek kel áb rá zolt té má ja. A 
Pár hu za mok, fla min gó val no vel lái, ame lye ket az al cím ben 
jel zett ol va sá si stra té gi á nak meg fe le lõ en nyu god tan vizs gál-
ha tunk egy re gény tö re dé ke i ként, ugyan csak gyak ran idé zik 
a kép lé keny vagy ki fe je zet ten lik vid ál la po to kat. Úgy tû nik, 
a köz tes meg ta pasz ta lá sa az az út, ame lyen vé gig ha lad va a 
vá gyott har mó nia meg te remt he tõ. Ahogy ez zel a Pár hu za-
mok, fla min gó val le író pas  szu sa i ban idõ rõl idõ re ta lál ko zunk: 
„Fi gyel te a reg gelt. A bi zony ta lan és rö vid át me ne tet, ahogy 
a reg gel át vál to zik dél elõt té.” (A 147-es vis  sza for dul, 14. o.) 
„Azon a haj szál vé kony, ne he zen meg ha tá roz ha tó ha tár vo na-
lon, ame lyen az éj sza ka el tûnt és kez de tét ve szi a nappal…” 
(29. o.). A Hul lá mok után… no vel lái ezt a fle xi bi lis köz ér ze-
tet esz köz ként hasz nál ják a lik vi di tás esz té ti kai ta pasz ta lat tá 
té te lé re. Úgy tû nik, ez a motivikus is mét lõ dés in kább tart ja 
ös  sze, in kább te szi re gény sze rû vé a két kö te tet, mint az egy-
más tör té ne te it foly ta tó sze rep lõk utá ni nyo mo zás.

Danyi no vel lá i ban úgy tû nik, kü lö nös je len tõ sé get kap a 
ter mé sze tes, nem épí tett kör nye zet. Ez az a ta pasz ta la ti tér, 
amely ben a poszt mo dern, jel leg ze te sen ur bá nus te re pek kel 
szem ben a di na miz mus és a sta ti kus ság szim bi ó zi sa erõ sen 
ér vé nye sül het. A rit mi kus kör for gás prob lé mái ezek ben a 
meditatív meg fi gye lés re al kal mas szcé nák ban kön  nyeb ben 
mu tat hat ják meg ter mé sze tü ket. A Pár hu za mok, fla min gó val 
egyik írá sá ban pél dá ul így, az át me ne ti ség vizualitását hang-
sú lyo zó jel le gü ket meg mu tat va: „Kön  nyû füg gö nyök le beg-
nek az ab lak elõtt. Az ala csony fel hõ kön hang ta lan vil lám lás 
fut vé gig, a par ko ló ban fel ra gyog a ka vics.” (Hó na alatt egy 
üveg ás vány víz zel, 11. o.) Hoz zá kell fûz ni, hogy eh hez a szen-
zi bi lis mó don vál to zó ter mé szet hez a sze rep lõk, nar rá to rok 
új ra és új ra ido mul ni akar nak. Kedv te lé se i ket, élet vi te lü ket a 
rit mus és a ru tint ural ja. A Pár hu za mok, fla min gó val ta lán leg-
ér zé ke nyeb ben meg for mált hõ se az a tol vaj, aki élet for má ját 
fi lo zó fi á vá, te o re ti ku san meg ala po zott te vé keny ség gé te szi. 
Danyi no vel lá it a te ó ri á kat vizs gál va egyéb ként is fi nom 
iró nia len gi kö rül. Hi szen a tol vaj tör té ne tét el in dí tó no vel-
lá ban (Hó na alatt egy üveg ás vány víz zel) ép pen egy a lé lek 
lé te zé sét a lo gi ka mód sze re i vel ta ga dó fi lo zó fus ról ol vas ha-
tunk. Eh hez ké pest a kö tet szö ve gei sa ját lel kük ter mé sze tét, 
rez dü lé se it szi go rú fi gye lem mel kö ve tõ hõ sök tör té ne tei. Az 
éle tét el lent mon dás ok tól men tes te ó ri ák men tén szer ve zõ 
be tö rõ na pi ru tin ját a már em lí tett bel sõ rit mi ka ural ja. A 
tea, jó ga, fõ zés, la zí tás és kon cent rá lás rit mu sa az áram lás 
hin du iz mus sal is meg erõ sí tett szel le mi bá zi sát kör vo na laz za. 
A sem mit nem bir tok lás ról, a tö ké le tes pil la nat tal zá ru ló út ról 
szó ló tör té ne tek pe dig a budd his ta szel le mi kör nye ze tet és az 
eb ben a kö zeg ben ott ho nos élet for má kat idé zik. Danyi Zol tán 
pró zá ja per sze nem az el sõ kí sér let a mo dern ma gyar iro da-
lom ban, amely a már em lí tett val lás fi lo zó fi ai prob lé má kat 
te szi es  szé is ta el kö te le zett sé gû szép iro dal mi uni ver zu ma tár-
gyá vá. Bi zo nyos ha son ló fel ve té sek mi att Szentkuthy Mik lós 
vagy Ham vas Bé la pró zá ja is eszünk be jut hat. Danyi Zol tán 
Ham vas pró zá já nak ér tõ is me rõ je ként, az élet mû egyik rend-
sze re zõ je ként jól is me ri ezt a szim bi o ti kus és több ele mé ben 
szinkretikus gon dol ko dá si stra té gi át. Fi lo zó fus tol va já nak 
alak ját a na gyon is ak tu a li zál ha tó „ma gyar va ló ság ban” he lye-
zi el, a sze rep lõ kü lön le ges sé ép pen az ál tal vá lik, hogy élet-
for má já nak ere de tét eb ben a már több me ta mor fó zist át élõ 
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val lás fi lo zó fi ai tér ben he lye zi el. A böl csel ke dõ tol vaj alak ja 
per sze nem szép iro dal mi elõz mé nyek nél kü li ar che tí pus. A 
ki dol go zás azon ban a kor társ ma gyar iro da lom ban egyé ni, 
szer zõ jé nek stí lu sá hoz véd jegy ként kap cso ló dó stí lust hoz 
lét re. A „be tö rés fi lo zó fi á ja” haj szál pon tos ér ve lés bõl bom lik 
ki, így a „tol vaj no vel lák” (pl.: Szo rí tás tól fe hér uj jak, Kõ ris, 
tölgy, ju har, Min den kép meg sem mi sít he tõ) fõ té má ja va ló já-
ban nem is egy tol vaj pi ka reszk je, ha nem a már kör vo na la-
zott teorémák is mer te té se. Az egy mást fi no man ki egé szí tõ 
szö ve gek bõl ez az ál la pot vál to zás szé pen bon ta koz nak ki: 
„Fel fog ni, be lát ni és el fo gad ni, hogy sen ki és sem mi nem 
a miénk…” „Nincs sem mi, ami a mi énk len ne, el fo lyik 
min den, és eb ben az áram lás ban né ha a kö ze lünk be úszik 
va la mi, ta pint ha tó an kö ze li lesz, azu tán megint tá vol ra vi szi 
az áramlat…” „A lo pás a kon cent rá ció leg ma ga sabb fo ka, 
a le csu pa szí tott je len lét, a pil la nat tel jes sé ge.” (Szo rí tás tól 
fe hér uj jak, 25. o.)

A tol vaj pa ra dox mó don gyûj tõ szen ve dé lyé ben is szen-
ve dély men tes ség re tö rek szik, egész éle tét a rí tus ural ja. A 
szak rá list vagy ta lán a transz cen denst ke re si, ilyen ri tu á lé, 
hogy a lel kes kény szer rel gyûj tött le ve le ket (Kõ ris, tölgy, 
ju har) ké sõbb vis  sza he lye zi a fák alá. Mi köz ben cél ja a 
re konst ruk ció, a vis  sza fo ga dás, il lú zi ó ja a vál to zat lan ság 
har mó ni á ja, még is el kap ja a szen ve dély, a bir tok lás vá gya, 
ami kor be le sze ret ab ba a ja pán csé szé be, amely szá má ra 
az áhí tott szim met ria meg tes te sü lé se. Mi e lõtt azon ban azt 
gon dol hat nánk, hogy ez a meditatív rit mu sú és in ven ci ó jú 
pró za csu pán budd his ta vagy hinduista axi ó mák kal dol go-
zik, hoz zá kell gyor san ten ni, hogy a bir tok lás, szét esés, 
új ra ren de zés prob lé mái más esz me tör té ne ti irány za tok nak is 
fon tos kér dé sei. A szub jek tum mé lyé re ha to ló ki tar tó né ze lõ-
dés me cha niz mu sa i val a per szo na lis ta fi lo zó fi ák is gyak ran 
szem be sül nek. A lé te zés és a tár gyi vi lág im ma nen ci á já nak 
prob lé má ja Maurice Merleau-Ponty kér dés fel ve té se i nek is 
vis  sza té rõ prob lé má ja. Az is mert fi lo zó fus ta lán leg töb bet 
ci tált mun ká já ban (A lát ha tó és a lát ha tat lan) er rõl a vi szony-
rend szer rõl szól va a kö vet ke zõt fo gal maz za meg: „A lét és a 
do log te hát csak an nak kí nál ja fel ma gát, aki nem bir to kol ni, 
ha nem lát ni akar ja; ha nem len ni hagy ni, részt akar ven ni azok 
foly to nos lé té be.” To vább gon dol va mind ezt a gon dol ko dás 
és az ér zé ke lés vi szony rend sze ré ben, Merleau-Ponty úgy 
vé li, hogy „a fi lo zó fia és a te kin tet a fo lya ma tos kér de zés, 
kém le lés ál la po tá ban van”. Ez zel a fel fo gás sal úgy tû nik, 
Danyi nar rá to ra i hoz és le író tech ni ká i hoz is kö zel jut ha tunk. 
A pil la nat el lo pá sa, be ke be le zé se, bir tok lá sa e pró za fi nom 
vir tu o zi tás sal meg raj zolt pont ja, e rab lá si kí sér le tek rõl szól 
a Pár hu za mok, fla min gó val né hány írá sa (pl.: Min den kép 
meg sem mi sít he tõ). Az akt fo tóso ro zat ne ga tív ja it el cse nõ sze-
rep lõ tör té ne te ki szá mít ha tó csat ta nó val zá rul, mert a meg lo-
pott fo tós ez után már csak tá ja kat fo tóz. Ez a tör té net szál a 
foly ta tás ban (Hely re ál lí ta ni ön ma gát) még is vá rat lan irány ba 
for dul. A szét esés és új ra épü lés mû kö dé sé nek ku ta tá sa, „az 
em ber nél kü li, te hát a hi bát lan rend” gon do la ta a va ló di ok, 
amely a két la ki és két fé le éle tet élõ fo tó mû vészt kez det tõl 
fog lal koz tat ja (51. o.).

A Hul lá mok után a tó si ma tük re szö ve gei né hány ke vés-
sé rej tet ten fel buk ka nó ön élet raj zi mo men tum tár gya lá sá nak 
ürü gyén hang sú lyos prob lé ma ként ke ze lik a lá tás fi zi o ló gi ai 
szem pont ja it. Az ér zé ke lés ehe lyütt a pon tos meg ra ga dás 
cél el vû sé gé vel bír, így a lét re jö võ kép már nem va la mi lyen 
misz ti kus lát vány, az em lé ke zés sem va la mi lyen meg ha tá ro-
zat lan mó don szü le tõ ér zet. A lát vány el vesz té se, a fe lej tés 
fo lya ma ta Danyi szö ve ge i ben na gyon is eg zakt, meg is mer-

he tõ fo lya mat nak tû nik. Szé pen, már-már prog ram sze rû en 
ki bom ló stá ci ó i ról a le író ré szek ben gyak ran ol vas ha tunk. 
Ez tör té nik az Ahogy a fel hõk tü kör ké pe egyik rész le té ben: 
„[A] be ágya zott kép e fo lya mat so rán va ló ban el hal vá nyul és 
ki hull a szem bõl […] (15. o.) fi gyel tem, a sej tek em lé ke ze té-
bõl a tü kör kép ho gyan tû nik el…” „[V]égül ki hul lott em lé ke-
ze tem bõl a fák alat ti je le net, és jó volt így, min den na gyon jó; 
a le he tõ leg tö ké le te sebb.” (19. o.)

Úgy lát szik, eb ben a pró zai vi lág ban a lát vány ele mek 
ál lan dó sá ga a pon tos ész le lés elõ fel té te le. To vább lép ve 
in nen, a két no vel lás kö tet a csend áb rá zol ha tó sá gá nak is 
ki emelt je len tõ sé get tu laj do nít, prob lé má it bi zo nyí tás ra vá ró 
té te lek ként ke ze li. Az egyet len ob jek tu mot szem lé lõ, an nak 
mik ro szko pi kus vál to zá sa it rög zí te ni vá gyó meg fi gye lõ alak-
ja a fi lo zó fi ai gon dol ko dást vé gig kí sé rõ alap hely zet. A tör té-
ne tek el be szé lõi örö mü ket le lik a fo lya ma tok rög zí té sé ben, 
önreflexív vizs gá ló dá suk so rán ru ti nos te vé keny sé ge i ket, 
min den na pi ak ci ó i kat da ra bol ják szét. A Hul lá mok után a 
tó si ma tük re nar rá to ra má ni á ku san tér vis  sza szen ve dé lyes 
szem lé lõ dé se ki in du ló kö ze gé hez, a tó hoz (Egy re csak el, 
Ten ni a szé pet, Ahogy bo ká ig víz ben ál lok). A ta pasz ta lás tár-
gyá ból rend sze re ket te rem te ni vá gyó kon temp lá ció kí sér le tét 
áb rá zol ja A tó si ma tük re. A ta vat min den nap szak ban és ál la-
pot ban rög zí tõ fes tõ a Pár hu za mok, fla min gó val fo tó sá hoz 
ha son ló an fog lal ja ös  sze a meg fi gye lés cél ját. A szö veg bõl 
ki emelt ci tá tum ból is lát hat juk, men  nyi re iz ga lom ban tart ja 
a no vel lák sze rep lõ it az alap ele mek meg ta lá lá sá nak és új bó li 
ös  sze il lesz té sé nek vá gya: „[A] fe hér fe lé tö rek szik min den 
szín, mond ta a fes tõ: min den szín a fe hér bõl in dul el, és 
ugyan oda, a fe hér be kí ván ko zik vissza…” (75. o.)

Mind két kö tet egy mást vál tó el be szé lõi né zõ pont ok kal dol-
go zik, struk tú rá ik ba épít ve né hány ér de kes nar ra tív já té kot. 
Danyi egy más ba át tû nõ tör té ne tei tu da to san és öt le te sen al kal-
maz zák a narratológia né hány fon tos maximáját. Az egyik 
is mert és kön  nyen iga zol ha tó té zis sze rint az egyes szám el sõ 
sze mé lyû el be szé lõ hi te les sé ge, az irán ta va ló bi za lom a leg-
erõ sebb. E kö ré a gon do lat kö ré gaz dag te o re ti kus há ló szö-
võ dött, em lít het jük itt má sok mel lett Mieke Bal vagy Bo risz 
Uszpenszkij tárgy hoz fû zött meg ál la pí tá sa it. Danyi Zol tán 
szö ve gei, úgy lát szik, min dig ké szen lét ben tar ta nak egy, az 
ese mé nye ket ha tá ro zot tan kéz ben tar tó, erõ sebb han gú el be-
szé lõt. A leg újabb kö tet ben (Hul lá mok után…) ez a hang egy 
ha tá ro zott vo nás sal egé szül ki. Hi szen fõ sze rep lõ je, a kor társ 
oszt rák no vel lis tá kat for dí tó nar rá tor lé te zõ, ép pen ség gel 
Danyi Zol tán ál tal te rem tett szö ve ge ket app li kál sa ját szto ri já-
ba. A fik tív mû for dí tás ok be épü lé se a mû hely nap ló hoz vagy 
egy en nél is sze mé lye sebb konfesszionális jel le gû mû faj hoz 
kö ze lí ti a kö te tet. A szer zõk ne vé nek fel tün te té sé vel „köz re-
a dott” no vel lák ilyen mó don a szer zõ-el be szé lõ ös  sze mo sá-
sá nak klas  szi kus alap hely zet ét és a mû for dí tás-ere de ti ség 
szin tén sok szor tár gyalt prob lé má ját is frics ká val il le tik. Bár 
a „re gény be” „szer kesz tett” szö ve gek né hány té má juk ban és 
fõ ként at mosz fé rá juk ban va ló ban el üt nek a töb bi no vel lá tól, 
jól il le nek a szer zõ–nar rá tor kap cso lat be ke be le zõ ter mé-
sze té hez. A ha tá sok köl csö nös sé gé rõl so kat el árul, ho gyan 
vi sel ked nek egy más mel lé he lyez ve ezek a szer zõ ség te kin-
te té ben két sé ges sé tett tör té ne tek. Az Ap ró örö mök (Fabian 
Bernstoff) cí mû no vel la pél dá ul „hát só ab lak” te ma ti ká já val 
a kukkolás, a lát vány ban el me rü lés kul túr tör té ne ti ha gyo-
má nyá ra ref lek tál, és va ló ban ez az a szem lé let, amely a 
for dí tó „sa ját” tör té ne te it is ural ja. A mály va szín folt (Louise 
Kerstin-Theel) mint ha a már vá zolt, el lent mon dá sos kap cso-
lat rend szer prog ram adó szö ve ge len ne. A fü zet be csep pe nõ, 
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a sa ját tin tá tól el ütõ ide gen folt va ló ban meg ha tá roz hat ja a 
ké sõbb be le ke rü lõ szö ve gek jel le gét. Ar ról nem is be szél ve, 
hogy az Egy hal vány kék de ren gés cí mû tör té net el be szé lõ je 
egy víz tisz tí tó köz pont hi va ta los for dí tó ja ként élet vi tel ében 
is az ál ta la for dí tott oszt rák pró za vi lá gá hoz ido mul. Élet te-
rei, mo ti vá ci ói pe dig az oszt rák iro da lom ikon ja, Thomas 
Bernhard pró zá ját idé zik, hi szen er rõl a hely zet rõl Bernhard 
leg is mer tebb re gény alak ja, Konrad, A mész ége tõ hõ se is 
kön  nyen eszünk be jut hat. Konrad lát szó lag mo ti vá lat la nul, 
ho mály ba ve szõ elõz mé nyek után él év ti ze de kig a cím ben 
idé zett he lyen, mi köz ben a hal lás ról szó ló ta nul má nyán dol-
go zik. Gon do la tai, meg fi gye lé sei va ló já ban med dõ fel ké szü-
lés nek bi zo nyul nak egy olyan ta nul mány ra, amely bõl az tán 
egy szót sem tud le ír ni. A Hul lá mok után a tó si ma tük re 
egyik fe je ze té ben, az Egy hal vány kék derengés-ben a víz és 
a le ve gõ moc ca ná sa it hall ga tó hõs Konradhoz ha son ló an él 
az ér zé ke lés igé ze té ben. „[H]amarosan azon ban azt vet tem 
ész re, hogy a le ve lek tisz to ga tá sa köz ben hal vá nyab bá és 
fa kób bá vál nak az emlékek…” (51. o.)

Az örö kös hul lám zás sok ol da lú áb rá zo lá sa Danyi pró zá ját 
ze ne i ség gel, a ze nei té mák vis  sza té ré sé nek tar tal má val is erõ-
sí ti. A Sem az er dõt, sem a fát (Ulrich Hochgatter) alap hely-
zet ében a hul lám zást és a rit must ta nul má nyo zó, szám so ro kat 
ös  sze adó sze rep lõ mint ha va ló ban Danyi for dí tó já nak alak má-
sa len ne. Bi zo nyít va, hogy a lát szó lag több for rás ból szár ma-
zó intertextusok va ló ban szim bi ó zis ban lé tez het nek együtt. 

Danyi Zol tán egy más ba ol vas ha tó, a ko ráb ban el ha gyott 
szá la kat oly kor vá rat la nul fel ve võ rö vid tör té ne tei egy jól 
át gon dolt ki ra kós já ték da rab jai. A frag men tu mok ös  sze il-
lesz té sé nek erõs vá gyát ala kít ják ki ol va só juk ban, el be szé lõi 
még is mint ha ked ve sen meg is mo so lyog nák ezt a tö rek vést. 
Ezek a szö ve gek vég ered mény ben az áram lás, le be gés meg-
ra ga dá sá nak esz té ti kai kí sér le tei, ben nük az át tet szés ál la po ta 
te rem tõ dik meg, vi lá gá ba épít ve az át tû nés esz té ti kai ta pasz-
ta la tát és an nak kü lön bö zõ vi zu á lis meg ol dá sa it. Nar ra tív vál-
tá sai hir te len vá gá sok he lyett in kább egy sa já tos fade in-fade 
out tech ni kát kö vet nek. A Hul lá mok után a tó si ma tük re 
ru ti nos meditatív moz gás so rai (fu tás, ja pán tea szer tar tás) 
pe dig mint ha a har mó nia után ku ta tó „ke re sõk”, al te re gók 
be me le gí tõ gya kor la tai len né nek. Danyi Zol tán utol só két 
kö te te „rá érõs” pró zák gyûj te mé nye, esz té ti kum és iro da-
lom kap cso ló dá si pont ja it szí ve sen vizs gá ló, val lás fi lo zó fi ai, 
szub jek tum el mé le ti prob lé mák mel lett el idõ zõ ol va sók nak jó 
szív vel ajánl ha tó.

(zEtna, 2009 – Timp Ki adó, 2010)
Ko vács Krisz ti na

ké sõb bi ek ben több al ka lom mal is hi vat ko zott ke resz té nyi 
pél da kép meg idé zé sé re. Ki adói aján lás és fül szö veg hí ján 
csak a szer zõi ne vek su gall hat nak te ma ti kus irá nyult sá got, 
de va ló szí nû, hogy ezt a kö te tet amúgy sem a pol co kat bön-
gé szõ al kal mi ol va só nak szán ták, még ha tar tal ma nem kis 
rész ben akár nép sze rû is me ret ter jesz tés ként is fel fog ha tó 
(a kul túr tör té ne ti ér de kes sé gek a nagy kö zön ség hez – vö. 
a Vi lág fa lu c. te le ví zi ós so ro zat tal –, a vers elem zé sek az 
is ko lai tár sa da lom min den érin tett jé hez szól hat ná nak), de 
nyil ván va ló, hogy el sõ sor ban ínyenc iro da lom ér tõk és böl-
cse let ku ta tók szá má ra ké szült, szak mo nog rá fi á nak.

Esz té ta és iro da lom tör té nész al ko tók ról lé vén szó, nem 
len ne meg le põ, ha a vá lasz tott cím alap ján, még a fel la-
po zás elõtt egy ka rak te res Kas sák La jos-kö tet (Tisz ta ság 
köny ve) rész le tes vizs gá la tá ra szá mí ta na itt egyéb ként a 
mû velt ér dek lõ dõ. Az már in kább, ha mond juk – fõ ként  a 
nyi tó bib li kus il luszt rá ci ó hoz ké pest – a klas  szi kus taoista 
szent írás tö re dék (Csing-csang-king, az az A tisz ta ság köny-
ve) ér tel me zé sét vár ná. A két szer zõ kö zül an nak el le né re is 
a Jó zsef At ti la-élet mû egyik leg ki vá lóbb in terp re tá ló já nak, 
Tverdota György nek a ne ve a biz to sabb tá jé ko zó dá si pont, 
hogy Cseke Ákos sze mé lyé ben szin tén egy olyan tu dós  
gon do la ta it ol vas hat juk, aki nek a tisz ta ság-prob le ma ti ka és 
a Jó zsef At ti la-mû vek tár gya lá sa te rén egy aránt szá mot te võ 
ku ta tá sai és pub li ká ci ói is me re te sek (csak a leg fris seb bek 
kö zül né hány pél da: A szen ve dés fo gal ma – Jó zsef At ti la: 
Na gyon fáj, in: Kor társ, 2007/2; A szép fo gal ma a sko lasz-
ti kus böl cse let ben, in: Vigilia, 2007/9.; A tisz ta ság fo gal-
ma Jó zsef At ti la ké sei ver se i ben, in: Kor társ, 2008/7–8.; 
Plótinosz a tisz ta ság ról, in: Vigilia, 2009/3.). A ha zai 
szak iro da lom ban hi ány pót ló nak te kint he tõ kö tet el ké pesz tõ 
nagy ság ren dû fi lo ló gi ai hát tér mun kán alap szik, szé les kö rû 
rá lá tás sal szem lé li, il let ve gaz dag kap cso lat rend szert fel tár-
va, sok irá nyú ki te kin tés sel és bõ sé ges (a Cseke-tanulmá-
nyokban oly kor túl bur ján zó) jegy zet ap pa rá tus sal ki egé szít-
ve szem lél te ti mon dan dó já nak tár gyát.

A szer zõ tár sak mind egyi ke két-két na gyobb ter je del mû 
írást kö zöl a könyv ben. Cseke Ákos esz me tör té ne ti át te kin-
té se azt kí sé ri fi gye lem mel, hogy a tisz ta ság fo gal ma kü lön-
bö zõ ko rok ban és kul tú rák ban, il let ve fi lo zó fi ai esz me rend-
sze rek ben mi ként ju tott sze rep hez. A kultúrantropológiai, 
val lás böl cse le ti, eti kai, esz té ti kai, lét el mé le ti-is me ret el mé-
le ti ös  sze füg gé sek tár gya lá sát alap ve tõ en kro no lo gi kus 
meg kö ze lí tés sel vég zi, s köz ben fo lya ma to san ki eme li, 
egy más ra vo nat koz tat va ha son lít ja és kü lön böz te ti az irány-
adó gon dol ko dók né ze te it. Tverdota György el sõ írá sa ar ra 
vál lal ko zik, hogy ap ró lé ko san fel tár ja és ös  sze szik ráz tas sa 
a tisz ta köl té szet, a köl té sze ti pu riz mus szá zad elõs fény-
ko rá nak el mé le ti-kri ti kai kon cep ci ó it és vi tá it, be le ért ve a 
ma gyar iro da lom ko ra be li re ak ci ó it is. Nem vé let len, hogy 
szer zõ ink Jó zsef At ti la köl té sze té ben ta lál ják meg azt az ide-
á lis vizs gá la ti alap anya got, amely egy részt ar ra nyújt ki vá ló 
le he tõ sé get, hogy a tisz ta ság-fo ga lom lí rai-böl cse le ti ér vé-
nye sü lé sét, az ele mi tisz ta ság vágy lí ra nyel vi meg nyi lat ko zá-
sa it ér dem ben vizs gál has sák (l. a má so dik Cseke-tanulmá-
nyt), más részt ar ra, hogy kö tet zá rá sa ként a „poésie pure” 
me to di kai el ve i nek pél daér té kû gya kor la ti meg va ló su lá sát 
elem zõ mó don te gyék szem lél he tõ vé Tverdota vers cik lus-
elem zé sé ben.

Az el mé le ti át te kin té sek mind két eset ben el fo gu lat lan 
ob jek ti vi tás ra tö rek sze nek, a szer zõk tar tóz kod nak a köz-
vet len vé le mény nyil vá ní tás tól. Egyet ér tés vagy cá fo lat 
min den eset ben tény sze rû alá tá masz tás ra épül, emel lett 

Tisz ta ság, Egész-ség
(Cseke Ákos – Tverdota György:

A tisz ta ság köny ve)
Stíl sze rû en pu ri tán kül sõt mu tat A tisz ta ság köny ve, 

mely ben egy tu dós szer zõ pá ros ta nul má nya it ol vas hat juk a 
fi lo zó fia és a mû vé szet el mé let tisz ta ság fo gal má ról, il let ve 
tisz ta ság esz mé nyé rõl, ezek el mé le ti ös  sze füg gé se i rõl, va la-
mint szem lél te té si és meg va ló sí tá si kí sér le te ik szép iro dal mi 
és kri ti kai gya kor la tá ról. Hó fe hér bo rí tó a leg szük sé ge sebb 
alap in for má ci ók kal, s hoz zá kis mé re tû rep ro duk ci ón Bot-
ti cel li An gya li üd vöz le te, mint egy jel ké pes gesz tus ként a 



77

azon ban fi gyel mük irá nyu lá sa, ki eme lé se ik, az ös  sze füg-
gé sek hang súly vi szo nya i nak dif fe ren ci á lá sa egy ér tel mû vé 
te szi, hogy meg kö ze lí tés és tár gya lás mód egy szer smind 
sze mé lyes motiváltságú is. Cseke Ákos idõ ben és kap cso lat-
rend sze ré ben is egy aránt szer te ága zóbb vizs gá la ti corpussal 
dol go zik, s eb bõl is adód hat, hogy a de monst rált le xi ká lis 
adat tö meg, a név sze rin ti hi vat ko zá sok, a ki egé szí tõ is me-
ret anyag komp le xebb rend szer ré áll ös  sze, me lyet gya ko ri 
ár nya lás sal pon to sít és rész le tez, is mét lé sek kel se gít ös  sze-
fo got tab bá, kö vet he tõb bé ten ni. Le het sé ges név jegy zé ke 
és tény le ges jegy zetki egé szí té sei két sze res nagy ság ren det 
kép vi sel nek a kön  nye debb tár gya lás mó dú, bár szin tén ma xi-
má li san szak sze rû Tverdota-tanulmányhoz ké pest, mely 
egyéb ként szin tén gya kor ta él a fi no mí tó ke reszt hi vat ko zá-
sok esz kö zé vel. Es  szé sze rûbb tár gya lás mód ra a vers elem zõ 
írá sok kí nál nak jó le he tõ sé get, mely nek sza ba dabb, még is 
faj sú lyos meg nyi lat ko zá sa i val el sõ sor ban a Tverdota-szö-
vegekben ta lál ko zunk. (Csak ér de kes ség kép pen em lí tem 
meg, hogy amíg Cseke két fe je zet nyi mon dan dó já hoz 240 
ol da lon mint egy 600 láb jegy zet – né met, an gol, fran cia és 
la tin nyel vû is – csat la ko zik, ad dig a Tverdota-írások vo nat-
ko zó irány szá mai egy for mán a két szá zas nagy ság ren det 
kép vi se lik; Cseke az Óda-köz pon tú élet mû vizs gá lat ban 
65 egyéb Jó zsef At ti la-vers re te kint ki, Tverdota a Me dá-
li ák-cik lus ap ró lé kos elem zé sé hez csu pán a köz vet len vers-
elõz mé nye ket és né hány szö veg vál to za tot vesz hi vat ko zá si 
ala pul, s míg a társ szer zõ sa ját né ze tei mel lett 38 kü lön bö-
zõ sze mé lyi ség vé le mé nyé nek tük ré ben szem lél te ti köl tõ 
és mû ve ed di gi meg íté lé sét, ad dig õ en nek ke ve sebb mint 
fe lé vel is meg elég szik és cél ba ér.)

Amen  nyi re gaz dag a ma gyar nyelv szi no ni mák ban, an -
nyi ra sok szí nû a la tin szó kész le ti alap és a be lõ le szár ma zó 
kul túr nyel vek tisz ta ságfo gal má nak po li va len ci á ja. A la tin-
ban a purus mel lék né vi je len té sei: tisz ta, hó tisz ta, ma ku-
lát lan, ra gyo gó an tisz ta, bûn te len, fi nom, ide gen anyag tól 
men tes, iga zi, ve gyí tet len, pusz ta, nyers, szep lõ te len, szû zi, 
va ló di; a tisz ta ság fõbb szi no ni ma cso port ja pe dig: claritas, 
purismus, puritanismus, sanctimonia. A fran ci á ban a köl té-
szet el mé le ti ter mi no ló gi á ban a konk rét stí lus irány zat meg-
ne ve zé sé re ál lan dó so dott a spe ci á lis poésie pure szó szer-
ke zet, a mo dern an gol ban a pure je len té se ke vés ki vé tel lel 
le fe di a la tin elõz mé nyek tel jes sé gét. Mind ez az ös  sze tett-
ség azt is elõ re ve tí ti, hogy a fo gal mi meg kö ze lí té sû tör té ne ti 
át te kin tés igen sok min dent ma gá ban fog lal hat na, de Cseke 
Ákos nyi tó ér te ke zé sé ben (A tisz ta ság aka rá sa) ter mé sze-
te sen a böl cse le ti-esz me tör té ne ti vo nat ko zá sok kap ják a 
fõ sze re pet. A tisz ta ság fo ga lom ko rok és kul tú rák sze rin ti 
ér tel me zé sé nek fo lya ma tát ab ból ki in dul va kö ve ti vé gig, 
hogy a tisz ta ság irán ti vágy és tö rek vés min dig is lé nye ges 
vi lág szem lé le ti prob lé ma ként fog lal koz tat ta és ösz tö nöz te 
az em be ri sé get. A kulcs fo ga lom hoz kö tõ dõ ér ték szem lé-
le tek eti kai, esz té ti kai, pszi cho ló gi ai és fi lo zó fi ai ve tü le te it 
so ra koz tat ja egy más mel lé olyan mó don, hogy a gon dol-
ko dás tör té net fõbb irány za ta it és azok kép vi se lõ it ál lít ja a 
kö zép pont ba, s mi köz ben elem zõ mó don tár ja fel a szel le mi 
örök sé gek to vább élé sé nek gaz dag vi szony rend sze rét, hi vat-
ko zá sa i ban fo lya ma to san meg idé zi a ku ta tá si te rü let kül ho-
ni szak te kin té lye it is (Hadot, Douglas, Foucault, Caillois, 
Jankélévitch). Az ös  sze ve té sek ben a pre fe rált platonikus-
neoplatonikus, sko lasz ti kus, karteziánus, fe no me no ló gi ai 
böl cse let kép vi se lõi, il let ve Cassianus, Ágos ton, Kant, 
Scho pen ha u er, Edit Stein mel lett szer zõnk leg gyak rab ban 
Plótinosz esz me rend sze rét te kin ti vi szo nyí tá si alap nak, ami 

az eu ró pai gon dol ko dás tör té net ben be töl tött sze re pe, ko ro-
kon át íve lõ ha tá sa okán is in do kolt, de ez a faj ta ki eme lés 
mint ha azt is sej tet né, hogy Cseke tisz ta ságprob le ma ti-
kai vo nat ko zá sá ban nem csak alap ve tõ en meg ha tá ro zó nak, 
ha nem sze mély sze rint is ins pi rá ló nak tart ja a 3. szá zad ban 
élt fi lo zó fus-esz té ta né ze te it. Az át te kin tõ rend sze re zés tel-
jes ség re tö rek szik és e szán dék nak alap ve tõ en meg is fe lel, 
de ta lán fur csa, hogy az an gol pu ri ta niz mus kul túr tör té ne ti 
és esz me tör té ne ti sze re pét el ha nya gol ja. Sa já tos az is, hogy 
a fre u di tisz ta ságné ze tek fõbb ele me i nek és ös  sze füg gé se-
i nek (pl., hogy nincs lélekmélyi, ere den dõ tisz ta ság vágy 
ben nünk, csu pán kom pen zá ci ós jel le gû lel ki nár ciz mus, s 
hogy a tisz ta ság ra tö rek vés az ösztönkielégítés el foj tá sá val 
jár együtt, mely pa ra dox mó don ön ma gá ban is ered mé nyez-
het ki elé gü lést) át te kin té se a várt nál na gyobb ter je del met 
kap, s hogy rész ben ugyan heideggeri és wittgensteini ész-
re vé te lek alap ján, de még is szub jek tí ven, erõ sen kri ti kus 
vé le ményt for mál e ma már me rev nek, erõ sza kolt nak, sõt 
tu do mány ta lan nak is mi nõ sí tett ál lí tá sok ról. (Ugyan ak kor 
per sze nem ta gad ja, hogy ezek pro vo ka tív-ins pi rá ló sze-
re pe, erõs kont raszt ha tá sa na gyon fon tos volt az el vont, 
életszerûtlen fo gal mi ság ba be le me re ve dett ko ra be li böl-
cse le ti gon dol ko dás fris sí té sé ben csak úgy, mint az utó kor 
szá má ra.) Kü lö nös je len tõ sé get kap itt a mély fel tá ró lé lek-
elem zés, a pszi cho ana li ti kus katharzisélmény sze re pé re 
va ló ki te kin tés már csak azért is, mert ké sõbb mind két sze-
rzõnk be von ja Jó zsef At ti la-elem zé se i be ezek biografikus 
és iro dal mi ös  sze füg gé se it. A köl tõ esz té ti kai né ze te i rõl 
és mû ve i rõl szó ló ta nul má nyok ban ak tu á lis hi vat ko zá sok 
te kin te nek vis  sza mind emel lett a ke resz té nyi kul túr kör ben 
egyéb ként is meg ha tá ro zó Szûz Mária-i, il let ve Jé zus hoz 
kö tõ dõ tisz ta ság esz mény re, a tisz ta tu dás és a tisz ta lí ra i ság 
prob le ma ti ká já nak lí rai kér dés fel ve té se i re, s új ra fó kusz ba 
ke rül nek a kulcs fo ga lom, a tisz ta ság lí ra nyelv ben is fel buk-
ka nó szim bó lu mai (víz, fény, sze rel mi meg tisz tu lás, eg  gyé 
vá lás, min den ség, transz cen dens Egy stb.) és szi no ni mái.

A múlt szá zad hú szas-har min cas évei a köl té sze ti pu riz-
mus fény ko rá nak te kint he tõk. Az iro da lom el mé le ti-kri ti kai 
ér dek lõ dés el sõ sor ban ek kor ál lít ja kö zép pont ba a tisz ta-
sá got mint esz té ti kai ér ték fo gal mat. A ku ta tók ér de kes 
mó don in kább a ki zá rá sos meg kü lön böz te tés ol da lá ról 
kö ze lí tet ték meg a prob lé mát, va gyis több nyi re azt ha tá roz-
ták meg in kább, hogy mi min den nem for dul hat elõ a tisz ta 
köl té szet esz köz tá rá ban. Elméleties meg ál la pí tá sa ik oly kor 
szö ges el len tét ben áll tak egy más sal, sze mé lyes ke dés tõl 
sem men tes, har cos vi tá kat in du kál tak, ezek nyelv fi lo zó fi-
ai meg ala po zott sá ga azon ban alap ve tõ hi á nyos sá go kat is 
mu tat (egyik tá bor sem volt ké pes egy sé ges né zet rend szert 
vagy ter mi no ló gi át ki ala kí ta ni). Tverdota György el sõ 
ta nul má nyá ban (Egy ta lált tárgy meg tisz tí tá sa) is mer te ti és 
vé le mé nye zi is a poésie pure, il let ve a poésie raison fõbb 
zász ló vi võ i nek lí ra el mé le ti né ze te it, rész le te sen át te kin ti a 
több hul lám ban meg élén kü lõ vi ta fej le mé nye it. Meg ha tá-
ro zó szak tu dó sok (Bremond, Souday, il let ve Paulhan és 
Mauclair), va la mint ta nít vá nya ik-kö ve tõ ik  (Thibaudet, de 
Souza, Claudel, Gaultier) vé le mé nyét üt köz te ti, a ko ra be li 
meg ál la pí tá sok sze rin ti több szö rös tü kör ben te kint vis  sza a 
köl té sze ti pu riz mus elõd je i re (Racine, Poe, Flau bert, Baude-
laire, Renan) és kor társ kép vi se lõ i re (Mallarmé, Valéry). 
Se gít köz ve tí te ni és ér tel mez ni a kulcs fon tos sá gú ta nul má-
nyok lé nye gi ter mi nu sa it és szim bó lu ma it (pl. nyel vi reduk-
cionizmus, transsubstantiation, ver bá lis al kí mia, orfikus 
nyelv ál la pot, claudeli Animus-Anima pél dá zat), és rá mu tat 
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azok ra az ars poeticus és me to di kai pár hu za mok ra, ame lyek 
ko ráb ban ér vé nye sü lõ vagy szink ron stí lus tö rek vé sek ben a 
poésie pure el ve i vel és köl tõi gya kor la tá val ro kon ter mé sze-
tû ek (pl. l’art pour l’art, szür re a liz mus).

Rö vid ki te kin tés tag lal ja a pu ris ták vi tá já nak egy ide jû 
kül föl di re ak ci ó it, köz tük a ma gyar ref le xi ó kat (Kosz to lá-
nyi, Gyergyai Al bert, M. Po gány Bé la), me lyek nél Né meth 
An dor ko moly fel ké szült sé gé nek mél ta tá sa azért is lé nye-
ges, mert az több szö ri hi vat ko zá si alap ként szol gál a ké sõbb 
elem zett tisz ta ság el vû Jó zsef At ti la-ver sek kor tár si meg íté-
lé sé nek szám ba vé te le kor. Zá rás kép pen Tverdota kis sé 
iro ni ku san kom men tál ja a szem el len zõs pen ge vál tá sok tör-
té ne tét, a né hol ön cé lú elméletieskedést, az en ged mé nyek 
út vesz tõ jé be té vedt ér ték ren di ra di ka liz must; ké te lye ket 
fo gal maz meg az zal kap cso lat ban is, hogy men  nyi min dent 
ké ne a pu ris ták sze rint szám ûz ni a pró za i ság tól men tes iga zi 
köl té szet bõl, de mind emel lett el is me ri az új me tó du sok ter-
mé ke nyí tõ ha tá sát, me lyet a nyel vi in ten zi tás nö ve lé sé ben 
fej tet tek ki, s he lyes li – he lye sen – az ide jét múlt ro man ti kus 
szub jek ti viz mu son va ló túl lé pés elõ re mu ta tó tö rek vé sét.

Tverdota ké sõbb he lye sen mu tat rá ar ra is, hogy a poésie 
pure in teg rált prog ram já nak Jó zsef Attila-i le nyo ma ta it 
ed dig fi gyel men kí vül hagy ta, vagy leg fel jebb fe lü le te sen, 
érin tõ le ge sen vet te fi gye lem be az iro da lom tu do mány a 
mû vek elem zé sé nél, a fi lo ló gi ai háttérinformációk fel hasz-
ná lá sa kor. Ezt az arány té vesz tést igyek szik he lyes bí te ni 
elõbb Cseke Ákos az ál tal, hogy rész le tes át te kin tést ad 
újabb, hét té tel bõl ál ló ér te ke zé sé ben a tisz ta ság el vû köl-
té szet kulcs fo gal ma i nak, eti kai-böl cse le ti ins pi rá ci ó i nak az 
egész élet mû vet be há ló zó sze re pé rõl, majd pe dig Tverdota 
György pre zen tál ja az új sze rû meg kö ze lí tés össz be nyo mást 
mó do sí tó-pon to sí tó szük sé ges sé gét a Me dá li ák-cik lus mik-
rofilológiai hi te les sé gû, mind emel lett kre a tí van ins pi rá ló, 
min den rez dü lés re fi gyel mes új ra ér tel me zé se ál tal.

A Cseke-dolgozat (Egy tisz ta köl tõ. A tisz ta ság fo gal ma 
Jó zsef At ti la köl té sze té ben) 1923-tól da tál ja a ver sek ben a 
tisz ta ság-prob le ma ti ka tu da tos, hang sú lyos meg je le né sét. 
Már a fi a tal ko ri mû vek ben is el sõd le ges mo tí vum ként 
azo no sít ja a sze rel mi ka tar zis ál ta li megtisztulásvágy ele-
mi szük ség ér zet ét, a ma ga sabb lé tig, tisz tább is me re tig 
el ju tás cél kép ze tét. Rá mu tat, hogy a köl tõ az egye te mes 
vi lág ér tés rõl va ló lí ra nyel vi meg szó la lás prog ram ja kap-
csán ös  sze egyez tet he tõ nek tart ja a di dak ti kus, kül de té ses, 
osz tály szem lé le tû böl cse let han goz ta tá sát is a tisz ta ság el vû 
köl té szet tel. Ér de kes pár hu za mok ra hi vat ko zik a Bib li ai, a 
Nem én ki ál tok és a Tisz ta szív vel ki eme lé se mel lett a Vá gó 
Már ta-fé le le ve le zés fi lo zo fi kus fej te ge té se i nek meg idé zé-
sé vel. Az Óda rész le tes elem zé se so rán – több pszi cho lo-
gi zá ló meg kö ze lí tés sel el len tét ben – a tisz ta ság böl cse le ti 
kon cep ció el sõd le ges sé gé re hív ja fel a fi gyel met, fõ ként 
plótinoszi és sko lasz ti kus ha tá sok azo no sí tá sa nyo mán, s a 
szö veg ös  sze füg gés ala ku lá sát kö vet ve szem lél he tõ vé te szi 
az ér zel mi-tu da ti fo lya ma tok vers be li le tisz tu lá sá nak stá di u-
ma it is. Az Ódát a tisz ta ság-szi no ni mák kulcs gyûj te mé nye-
ként ál lít ja elénk. A Na gyon fáj ak tu a li zált vizs gá la ta ál tal 
kö vet he tõ vé vá lik itt az a fo lya mat is, ahogy a köl tõ el jut 
a sze re lem él mény tõl re mélt tisz tu lás esély el vesz té sé nek 
tu da to su lá sá ig, me lyet még rö vid idõ re a Fló ra-ver sek és 
a hoz zá írott le ve lek meg vál tás re mé nye el len pon toz, majd 
pe dig a ké sei tö re dé kek re va ló hi vat ko zá sok bi zo nyít ják, 
hogy mi ként vég le ge sed he tett az il lú zió vesz té sek nyo mán 
az Egés  szel, a leg ma ga sabb ren dû Eg  gyel, Tisz ta ság gal va ló 
egye sü lés vá gya a halálkatarzis pietas-képzetében.

Bár eb ben a ta nul mány ban is sok a kül sõ hi vat ko zás, még-
is alap ve tõ en sze mé lyes motiváltságúnak te kint he tõ Cseke 
gon do lat so ra, vé le ke dé se. El fo gult el fo gu lat lan sá gát jel zi, 
hogy míg az Óda ér tel me zé se kor szem be száll Beney Zsu zsa 
kon cep ci ó já val, a Fló ra-ver sek rõl be szél ve már mint ki emel-
ten aján lott elem zõt em lí ti, s hogy õ ma ga tel jes egé szé ben 
rá han go ló dik a vizs gált szö ve gek han gu la tá ra is, az tet ten 
ér he tõ a né hol már pátoszközeli meg nyi lat ko zá sok ban.

A Tverdota-féle in terp re tá ci ós fe je zet (A Me dá li ák mint 
a tisz ta köl té szet ma gyar min ta pél dá ja) Cseke Ákos hoz 
ha son ló an a Jó zsef At ti la-kor tár sak kö zül Né meth An dor, 
Gás pár End re, Ig no tus Pál, Sza bol csi Mik lós ész re vé te le it 
te kin ti a leg fon to sabb vi szo nyí tá si alap nak, a mai elem zõk 
kö zül pe dig el sõ sor ban Gertraude Wanausek vé le ke dé sé re 
tér ki (el is me rõ gesz tu sa i hoz ér de kes mó don itt nem tár sul 
köny vé sze ti hi vat ko zás). Dekonstrukciós mód szer ta ni alap-
ve tés ben hang sú lyoz za, hogy kí sér le tei nagy részt hi po te ti-
ku sak, s hogy túl zot tan la bi lis nak tart ja a biografikus háttér-
információk má sok nál ta pasz talt hang sú lyos fi gye lem be vé-
tel ét, de azért ha fel buk kan nak élet raj zi lag azo no sít ha tó nak 
mi nõ sü lõ motivikus-kontextuális kap cso la tok, azok eset le-
ges együtt szem lé lé sé re is sort ke rít. Aki ilyen mély sé ge kig 
is me ri és ér ti a köl tõ élet mû vét, mint Tverdota, at tól az 
ol va só fenn tar tá sok nél kül ve szi, hogy az in terp re tá ció oly-
kor fel sza ba dí tó an ins pi rá ló já ték ká vál to zik: a ti zen egye dik 
Me dá lia elem zé se kor pél dá ul szer zõnk ma ga ké szít va ri án-
so kat improvizatív-tudatos szö veg kép zé si meg ol dá sok kal, a 
köl tõ sa ját el já rás mód ja it és a köz vet len vers elõz mé nye ket 
imi tál va, hi te les ko moly ság gal.

A ke let ke zé si elõz mé nyek szám ba vé te le kor Tverdota 
hang sú lyoz za, hogy a pá ri zsi tar tóz ko dás köz vet len ha tá sa 
in kább a poésie pure-vitákra va ló gyors és fo gé kony re a gá-
lás ban ér he tõ tet ten, s a szür re a lis ta stí lus ele mek meg je le-
né se Jó zsef At ti lá nál eh hez ké pest csak má sod la gos – igaz, 
idõ ben jó val hos  szabb ki ha tá sú, még an nak el le né re is, hogy 
az 1927-es pró bál ko zá sok és a Me dá li ák egy év vel ké sõb bi 
szin té zis te rem tõ csúcs tel je sít mé nye mel lett a leg tisz tább 
pu ris ta opus nak a Né meth An dor szá má ra aján lott, 1933-as 
Bal la da cí mû egy so rost (l.: „Víz csepp az ég, vi szi a szél”) 
tart ja, s az zal együtt is, hogy a Na gyon fáj, va la mint a ké sei 
tö re dé kek az õ lá tó kör ében szin tén ki emelt fon tos ság gal 
je len nek meg. A Me dá li ák, mely „ra di ká lis ho má lyos sá-
gá val éle sen el üt a töb bi re mek mû tõl”, Weöres Sándor-i 
te het ség rõl ta nús ko dik ren de zett sé gé ben is ins pi rá ló for ma-
tech ni ká ja ál tal, tö re dék ter mé sze te el le né re is a szem lé le ti 
világegész le ké pe zé sé re kész nyel vi le le mé nye i vel, s így a 
Valéry-féle aszketikus-eliminatív, a köz lés he lyett a ki fe je-
zés re tö rek võ köl té szet mo dell leg jobb gya kor la ti rep re zen tá-
ci ó ja a ma gyar köl té szet ben – ál lít ja és bi zo nyít ja Tverdota, 
majd pe dig szem be ál lít ja ve le az Esz mé let ti zen két té te lét, 
me lyek re már in kább a baude laire -i lirizált-átlényegített, 
re to ri ku sabb fo gal mi sá got tart ja jel lem zõ nek. 

Szer zõnk nem csak a Me dá li ák al ko tói mód sze re it szem-
lél te ti ti pi zá ló le írás sal, de be fo ga dó ként is igyek szik fel tér-
ké pez ni a le het sé ges ol va sói re ak ci ók jel lem zõ vál to za ta it. 
Va jon mit tu dunk kez de ni a kép gaz dag, pon tos ér zé ke lés mó-
dú, gaz dag as  szo ci á ci ós bá zi sú, konk rét te ma ti kát nél kü lö-
zõ, ki ha gyá sos-sû rí té ses nyelv hasz ná la tú, hal lat lan gaz dag 
és szer te ága zó hát tér is me re te ket in teg rá ló, struk tu rá li san 
puzzle-technikájú, relativizált je len tés vi lá gú tex tu sok kal? 
Tverdota tár gya lás mód já nak nagy po zi tí vu ma, hogy nem-
csak be avat, ha nem együtt is ját szik ol va só já val. Hang vé-
te le több nyi re kön  nyed, s amen  nyi re le het, köz vet len. Sa ját 
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pél dá ján pe dig köz vet ve ar ra is ösz tö nöz, hogy fo lya ma tos 
nyi tott ság gal ol vas suk új ra és új ra Jó zsef At ti la köl te mé nye-
it, il let ve azok ér tel me zé se it. S ha be is lát ja, hogy a tár gyalt 
je len ség re la tí ve szûk ha tó kö rû, egész mon dan dó já val azt 
iga zol ja, hogy min den újabb tu do má nyos, al ko tói és be fo ga-
dói kí sér let kö ze lebb vi het ben nün ket a tel je sebb, tisz tább 
meg ér tés hez, a „min den Egész”-t to vább ap rí tó kor ban egy 
köl tõi mû-egész, élet mû-egész, vi lág kép-egész tel je sebb 
be fo ga dá sán ke resz tül én-egé szünk, vi lág-egé szünk ár nyal-
tabb, lé nye gibb meg is me ré sé hez.

(Universitas Ki adó, 2009)
Ju hász At ti la

a jel zõ ket, s leg szí ve seb ben meg aka dá lyoz ta vol na, hogy 
bár ki is hasz nál ja õket a re gé nyét ele mez ve. Be teg sé gé bõl, 
gyer mek kor ban fel is mert és egy re sú lyos bo dó aszt má já-
ból adó dó tö ré keny sé ge le gen dás sá vált, ta lán túl sá go san 
is, mert év ti ze de kig tar tó szen ve dé se it idõ sebb ko rá ban 
már nem is vet ték ko mo lyan – amo lyan örök hal dok ló nak 
szá mí tott. Elem zõ tech ni ká já nak fi nom sá ga it pe dig szin te 
min den ra jon gó ja a re gény kü lön le ges sé gei kö zött tart ja 
szá mon. Olyan ér zé sek re döb bent rá ben nün ket, ami ket 
leg szí ve seb ben ta lán in kább el te met ni sze ret nénk ma gunk-
ban. Túl so kat ve szí tünk az idõ mú lá sá val. „Ben nem is sok 
min den ös  sze om lott, ami rõl azt hit tem, hogy örök ké tart, és 
sok olyan új do log épült, ami még ak kor elõ re nem lát ha tó 
új örö mö ket szült és fáj dal ma kat, mint ahogy vi szont a ré gi-
e ket ma már ne he zen, vagy se hogy sem ér tem. An nak is 
jó ide je már, hogy apám nem mond hat ja töb bé anyám nak: 
»Menj be az zal a gyerekkel.« Ezek nek az órák nak még csak 
a le he tõ sé ge sem fog új já szü let ni” – ír ta re gé nye el sõ kö te-
té ben, a Swannban. 

Õ a szem lé lõ dõ élet vi tel hu sza dik szá za di meg tes te sí tõ-
je, az em ber, aki a szép ség ben ta lál ja meg éle te ér tel mét 
– leg alább is ez az egyik ol da la. S ép pen a ket tõs sé ge te szi 
oly kü lön le ges sé, mert nem le het csak a jó fi út, az anya és 
a nagy ma ma ked ves gyer me két sze ret ni ben ne, lát nunk 
kell a fér fit, aki be tel je sü let len sze rel mei mi att gyöt rõ dik, 
vagy ép pen azok nak a fér fi ak nak okoz szen ve dé se ket, 
akik kö zel áll nak hoz zá. A meg csalt sze re tõk, a „fo goly” 
fér fi ak, a sze xu a li tás gyöt rel mei ugyan úgy éle té nek ré szei, 
mint a mû vé szet és az imá dott szü lõk. Hú szas évei ele jén 
járt, mi kor egy in ter jú ban, ar ra a kér dés re, hogy mi lyen 
tu laj don sá go kat kí ván meg egy fér fi tól, azt fe lel te, hogy a 
nõi bájt. Charlus bá ró, Robert de Saint-Loup, vagy Morel 
alak ja nél kül Proust nem ér het te vol na el azt a ha tást, amit 
ál ta luk el ért. Ol va sói vé gig as  szisz tál ják e há rom fér fi sze-
rel mi éle té nek leg ap róbb moz za na ta it is, egy más irán ti 
von zal ma i kat, gyû lö le tü ket és fé lel me i ket. Proust eb ben 
is a leg erõ seb bek kö zül va ló. Nõ alak ja i nak tör té ne tei is 
va ló szí nû leg fér fi ak ból épít kez tek: Al bert és Albertine, 
André és Andrée, Gilbert és Gilberte – mi lyen ta lá ló ak a 
fran cia ne vek, hogy egyet len be tû meg vál toz ta tá sá val fel-
cse rél he tõk a ne mek. Proust egyik leg is mer tebb sze rel me 
Reynaldo Hahn, a ki tû nõ ze ne szer zõ volt, aki rö vid ide ig 
tar tó kap cso la tuk után éle té nek ta lán leg fõbb bi zal ma sá vá 
vált. Ne ki val lot ta meg so fõr je, Alfred Agostinelli irán ti 
ra jon gá sát is: „Nem elég an  nyit mon da ni, hogy sze re tem. 
Imá dom. – ír ta egyik le ve lé ben. Agostinelli vá rat lan ha lá la 
a két ség beesés szé lé re so dor ta és min dent el kö ve tett, hogy 
a fi a tal em ber ha lá lá nak év for du ló ján, min den év ben friss 
vi rá gok ke rül je nek a sír já ra. Reynaldo pe dig csak lá to gat ta 
és vi gasz tal ta. Lá to ga tá sai al kal má val elõ ször a zon go rá hoz 
ült le, hogy egy ked ves dal lam mal kö szönt se ba rát ját. Szám-
ta lan szor el ját szot ta Proustnak Saint-Saëns d-moll szo ná tá-
ját, s a fel té te le zé sek sze rint eb ben van az a „kis frá zis”, 
ami „Venteuil-dallam”-ként a re gény vis  sza té rõ mo tí vu ma 
lett. Ku ta tók szá zai szen tel ték ma gu kat Marcel vi lá gá nak, 
hogy min den el kép zel he tõ szem pont alap ján ki ele mez zék. 
Ezek tõl azon ban sen ki sem fog ja kö ze lebb érez ni ma gát 
a re gény hez, vagy egy ál ta lán ah hoz a han gu lat hoz, amit a 
re gény fo lyam áraszt. Csak rá érez ni le het az ízé re, s ha hat ni 
kezd, ki tö röl he tet len nyo mo kat hagy, éle te ket, vi lág ké pe ket 
lesz ké pes meg vál toz tat ni. Ez a mun ka az õ éle te volt és az 
em lék mû ve lett. 

A meg ta lált idõ ben fo gal ma zó dik meg a re gény egyik 

„Egy da rab ka vegy tisz ta idõ”
(Marcel Proust és A meg ta lált idõ)

„Csak is a mû vé szet ré vén lép he tünk ki ma gunk ból,
Tud hat juk meg, mit lát va la ki más ab ból a vi lág min den ség bõl, 
amely nem ugyan olyan, mint a mi énk, s mely nek tá ja it ugyan úgy
nem is mer nénk, mint a hold be li e ket. A mû vé szet nek kö szön he tõ en
ahe lyett, hogy egyet len vi lá got lát nánk, a mi én ket, vi lá gok so ka sá gát
lát juk, ahány ere de ti mû vész szü le tik, an  nyi vi lág áll elõttünk…”

(Marcel Proust: A meg ta lált idõ)

Mi lyen kü lö nös ér zés fel épí te ni egy vi lá got, egy el kép-
zelt vi lá got, s en nek han gu la tá hoz ra gasz kod va irá nyí ta ni 
a hét köz na pi lé pé se ket. Eb bõl ki tör ni nem le het, el fe lej te ni 
sem le het, csak új és még újabb ké pe ket, han go kat, sza go-
kat, il la to kat, pil lan tá so kat, ér zé se ket, be nyo má so kat le het 
hoz zágyûj te ni, mel  lyel szép las san egy olyan bur kot épí tünk 
ma gunk kö ré, mely szin te át tör he tet len, vagy in kább ru gal-
mas hár tya ként le beg kö rü löt tünk, és amely rõl min den ki, 
aki meg pró bál fel ka pasz kod ni rá, le pat tan. Né ha csak egy 
dal lam, más kor egy kép a nor man di ai part vi dék rõl, egy 
madeleine, egy fe hér nap er nyõ, egy gyöt rel mes fél té keny-
ség hul lám – Proust re gé nyé nek el mé lyült ol va sá sa után 
hir te len min den rõl eszünk be jut nak re gé nyé nek bi zo nyos 
mo men tu mai, s egy idõ után be ivó dik a bõ rünk alá, a tu da-
tunk leg mé lyé re, hogy az tán már so ha ne sza ba dul has sunk 
tõ le. Egy-két pá ri zsi út után a rue Royale sar ka a Boulevard 
Malesherbes fe lé, a Boulevard de Courcelles a Monceau 
park mel lett, vagy a kis sé tány a Champs-Ély sé es park já ból 
a Concorde-tér fe lé, mind-mind mi ti kus hel  lyé vá lik, s szin-
te meg szál lott ként ke res sük a nyo mát, pe dig ha fi gyel nénk 
re gé nyé nek sza va i ra, nem a Père-Lachaise-ben ke res nénk, 
ha nem csak is ma gunk ban, bár hol is va gyunk. 

Kép te len ség vol na meg szá mol ni, hány írót ih le tett meg, 
és há nyat né mí tott el örök re Proust hal ha tat lan mû ve, az À 
la recherche du temps perdu (Az el tûnt idõ nyo má ban). A 
re gény fo lyam utol só kö te te, a Le temps retrouvé, A meg-
ta lált idõ, Jancsó Jú lia ki vá ló for dí tá sá ban vég re ma gya rul 
is ol vas ha tó. Túl so kat kel lett rá vár ni, hi szen fran ci á ul 
1927-ben je lent meg, és ha va la mi rõl, ak kor er rõl nyu god-
tan ál lít hat juk, hogy a ko ráb bi hat kö tet tel együtt át ír ta az 
iro da lom tör té ne tet. „Ez egy ki vé te les mû, én leg alább is 
an nak szán tam” – ír ta Proust Robert Dreyfus-nak ab ban a 
le ve lé ben, mely ben a re gény vissz hang ja mi at ti ag go dal ma-
it ecse te li. Bár min den is me rõ se a fi nom sá got és a tö ré keny-
sé get em lí tet te meg Proust al ka tá val kap cso lat ban, eb bõl 
a le vél bõl ki de rül, hogy men  nyi re nem ked vel te eze ket 
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leg fon to sabb gon do la ta, a bol dog ság kon zer vá lá sá nak le he-
tõ sé ge. Egy-egy ana ló gia cso dá ja ra gad ta ki a je len bõl, 
ezek ve zet ték vis  sza a haj da ni na pok hoz, az el tûnt idõ höz 
és ezek ké pez ték a dol gok leglényegét, ami ket ha si ke rült 
ki me re ví te nie a tu da tá ban, úgy érez te, hogy meg ra gad ta – 
„egy da rab ka vegy tisz ta idõt”. Az idõn kí vü li ség, az idõ bõl 
ki vont lé te zés meg íz le lé se vált szá má ra le he tõ vé. Az örök-
ké va ló ság hoz kö tõ szem lé lõ dés örö me töl töt te ki éle te nap-
ja it, mi u tán fel is mer te, hogy „a mû al ko tás az egyet len mód, 
ame lyen az el tûnt Idõ meg ta lál ha tó”. A meg ta lált idõ cí mû 
rész ben mond ja ki, hogy „a va ló ság ban le he tet len le ír ni azt, 
ami mé lyen” ben nünk van és a „fél ho mály ban” meg bú jó 
gon do la tok elõ hí vá sá nak is egyet len mód ja a mû al ko tás 
le het. Meg ér tet te, hogy „az iro dal mi al ko tás ös  szes nyers-
anya ga” az ad dig le élt éle te lesz. Mû al ko tás sá for mál ta 
az éle tét, mint ha csak egész éle té ben er re ké szült vol na. 
Richard Rorty ame ri kai fi lo zó fus Eset le ges ség, iró nia és 
szo li da ri tás cí mû köny vé ben Proust az „ön te rem tõ, au to-
nóm em be ri élet” min ta pél dá ja. Rorty szá má ra õ a „tö ké le-
tes ér tel mi sé gi”, olyan em ber, aki sze ren csés, mert ele gen dõ 
sza bad ide je és pén ze van, temp lo mo kat, szín há za kat, mú ze-
u mo kat lá to gat és fõ ként, sok köny vet ol vas és mû ve ál tal 
egy új vi lá got te remt. A fi a tal Proust Renouvier, Boutroux, 
Darlu és Hen ri Berg son gon do la ta in ne vel te fel ma gát. 
Darlu ve zet te rá az ér zé kel he tõ vi lág ir re a li tá sá ra, va la mint 
az em lé ke zet és idõ je len tõ sé gé re, de gon dol ko dá sá nak 
egyik leg meg ha tá ro zóbb for má ló ja még is in kább ta lán John 
Ruskin. „Ruskin iránt ér zett cso dá la tom olyan je len tõ sé get 
adott a dol gok nak, ame lye ket meg sze ret te tett ve lem, hogy 
na gyobb ér té ket lát tam ben nük, mint akár az élet ben” – ír ta 
fi a tal éve i re em lé kez ve. Maurois köz ve tí tõ szel lem nek 
ne vez te Ruskint Proust-életrajzában, aki a mû vé sze ten 
ke resz tül kap csol ta ra jon gó ját a va ló ság hoz. Men  nyi re kép-
te len do log va ló ság ról be szél ni egy ilyen vo lu me nû re gény 

kap csán, s fõ leg egy olyan szer zõ ese tében, aki ma ga is így 
vé le ke dett: „Kép te len voltam … meglátni olyas mit, ami 
iránt nem va la mely ol vas mány éb resz tett ben nem vá gyat, 
amit nem raj zol tam meg elõ re váz lat ként, hogy az u tán ezt 
szem be sít sem a va ló ság gal.” Proust nagy sá ga ab ban rej lik, 
hogy ké pes volt meg ra gad ni az em be ri pszi ché egy olyan 
bugy rát, amely nek fel tér ké pe zé sé re ko ráb ban sen ki nem 
vál lal ko zott. Le het-e úgy él ni, hogy az em ber fo lya ma to san 
bi zo nyos hely ze tek elem zé sé vel és le het sé ges kö vet kez-
mé nyek kel baj ló dik? Le het-e ál lan dó an gon dol kod ni és 
gyöt rõd ni a múl ton, a je len leg hét köz na pibb ese mé nye in, 
s a jö võn, mely egy ér tel mû en a bol dog ság és a biz ton sá got 
nyúj tó sze re tet el vesz té sé vel fe nye get? Nem ront ja-e el a 
je lent a fé le lem, nem te szi-e el vi sel he tet len né az éle tet a 
tisz tán lá tás kény sze re? S le het-e át élt és át nem élt múlt bé li 
él mé nyek va rá zsá ra épí te ni? Ha el gon dol ko dunk a re gény 
nar rá to rá nak sza va in, rá jö vünk, hogy mind an  nyi an kü lön 
vi lág ban élünk, a sa ját vi lá gunk ban. Ki csit mind an  nyi an 
ide ge nek ma ra dunk a hoz zánk leg kö ze lebb ál lók hoz is, hisz 
múl tunk és as  szo ci á ci ó ink há ló za ta meg fejt he tet len rejt vén -
nyé tesz ben nün ket. „Én nem ugyan azo kat az ut cá kat jár-
tam, mint a sé tá lók, akik az nap a sza bad ban vol tak, ha nem 
egy aka dály ta la nul sik ló, szo mo rú és ked ves múl tat. Amely 
egyéb ként an  nyi kü lön bö zõ múlt ból te võ dött ös  sze, hogy 
ne héz volt rá jön nöm, mi okoz za a mélabúmat…” – ír ja A 
meg ta lált idõ ben. 

Re gé nyét ol vas va mind an  nyi an ma gun kat ku tat juk. 
„Az író esz kö ze csak op ti kai esz köz, me lyet azért kí nál 
az ol va só nak, hogy az így ki ve hes se, amit e könyv nél kül 
ta lán nem lá tott vol na meg ma gá ban.” Ezért örök ké há lá sak 
le he tünk ne ki.

(At lan tisz Ki adó, 2009)
Hor váth Nó ra


